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khalily@gmail.com

Telegram: @khaliliboroujeni

هر فصل این کتاب با تصویری شروع می شود و هدف آن جلب
توجه دانش آموزان به موضوع یا مفاهیمی است که قرار است در آن
فصل بررسی شود .این تصویر به این دلیل انتخاب شده است تا توجه
دانش آموزان را به اهمیت و کاربرد اندازهگیری در شاخههای مختلف
علم و مهندسی جلب کند .افزون بر تصویر کتاب می توانید به مثال
های دیگری ،همچون اسطرالب به عنوان مهم ترین ابزار اندازه گیری
دانشمندان مسلمان در صدها سال پیش ،برای محاسبههای نجومی،
یافتن ارتفاع و زاویۀ خورشید ،محل ستارگان و سیارهها ،پیدا کردن
ارتفاع کوه ها و عرض رودخانه ها بوده است هم اشاره کنید .این
مقدمه می تواند شروع مناسبی برای ورود به فصل باشد.
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در بخش آغازین فصل اول ،می خواهیم دانش آموزان با ماهیت و
اهمیت فیزیک ،به عنوان یک دانش بنیادی و تاثیر گذار در تمامی
شاخه های علوم و مهندسی شناخت پیدا کنند.
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تمامی آنچه در طبیعت پیرامون ما رخ می دهد ،از رنگ آبی آسمان در
طول روز تا شفاف بودن شیشه در برابر عبور نور مرئی ،از نوسان یک
آونگ تا فرو افتادن برگ درختان به طرف زمین ،همگی پدیده های
فیزیكی ( )Physical Phenomenaنامیده می شوند .در این قسمت
سعی کنید با آوردن مثال های ملموس توجه دانش آموزان را به پدیده
های فیزیكی جلب کنید و اشاره کنید که فیزیكدانان با بررسی این
پدیده ها می کوشند تا آنها را بر اساس مدل ها ،نظریه ها ،اصول و
قانون های فیزیكی توصیفكنند.
هدف این قسمت تبیین
اهمیت تفكر و اندیشه
ورزی فعال در فرایند
آموزش است .به این
منظور در کنار آموزش
مفاهیم و توجه به
آزمایش ،باید مجال و
فرصتی نیز فراهم شود تا
دانش آموزان روی
مفاهیم و نتایج آزمایش
ها با یكدیگر به بحث و
گفت و گو بپردازند.

هدف این پارگراف وتصویری که در ادامه آن آمده است این است
دانش آموزان با ماهیت اصالح پذیری نظریه های فیزیكی با توجه به
نتایج آزمایش های جدید آشنا شوند .به عبارت دیگر این در ماهیت
هر نظریۀ فیزیكی نهفته است که میتوانیم یک نظریه را درصورت
یافتن رفتاری که با آن ناسازگار است رد کنیم ،ولی هرگز نمیتوانیم
ثابت کنیم که یک نظریۀ فیزیكی همواره درست است.
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در این قسمت سعی شده است تا دانش آموزان با مثال های ساده به
تفاوت بین قانون ( )Lawو اصل ( )Principleدر فیزیک آشنا شوند.
الزم به توضیح است که در اینجا منظور از اصل ،اصل موضوعه
( )Postulateنیست که مبنای برخی از نظریه های فیزیكی ،مانند
نظریۀ نسبیت خاص یا نظریۀ کوانتومی است.
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مطالبی که در کادرهای خوب است بدانید آمده است جزو آموزش و
ارزشیابی کالسی نباید منظور شوند .در صورت فرصت و صالحدید
خودتان می توانید نگاهی اجمالی به آنها داشته باشید.

فعاليت پيشنهادي براي بخش 1-1
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از دانش آموزان بخواهید منظور از «فرایندی دوسویه است» را در
عبارت زیر با یكدیگر به بحث بگذارند.
گسترش نظریههای فیزیكی همواره فرایندی دو سویه است که
سرآغاز و سرانجام آن مشاهده یا آزمایش است.
هدف این پرسش این است که دانش آموزان توجه کنند که از
آنجا که فیزیک علمی تجربی است باید نظریه های فیزیكی
توسط آزمایش مورد آزمون و تائید قرار بگیرند .عبارت «فرایندی
دوسویه» نیز بر این نكته تاکید دارد که در برخی مواقع از یک
آزمایش و تجربه به یک نظریۀ فیزیكی می رسند و در برخی
مواقع نیز ابتدا نظریه ای مطرح می شود و آنگاه این نظریه در
طول زمان با آزمایش مورد آزمون قرار می گیرد.
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دانش آموزان باید توجه کنند که نتایج حاصل از نظریههای فیزیكی را
دانشمندان همۀ رشتهها به کار میبرند .به عبارت دیگر فیزیک پایه و
اساس تمامی مهندسی ها و فناوری های است .حتی اگر قرار باشد
یک ابزار ساده مانند تله موش ،عملكرد بهتری داشته باشد باید به
مفاهیم فیزیكی نهفته در آن توجه شود!
در ادامۀ این بخش سعی شده است تا دانش آموزان را با نقش فیزیک
در عرصه های مختلف فناوری امروز آشنا شوند.

در اینجا دانش آموزان با نمونه هایی از کاربرد فیزیک در فناوری های
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مختلف نشان داده شده است .هر چند پرداختن به مبانی مورد نیاز

برای شرح هر یک از این تصاویر و فیزیک نهفته در پشت هر کدام،
به تخصص های باالیی نیاز دارد و خارج از اهداف این کتاب است با
این وجود نگاهی اجمالی به شرح هر تصویر و تبیین بیشتر آن برای
دانش آموزان ،می تواند موجبات عالقه مندی آنها را به فیزیک و
آموزش فیزیک فراهم کند .همان طور که در پانویس این صفحه نیز
اشاره شده است هرگونه ارزشیابی از محتوای این شرح شكل ها
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خارج از اهداف برنامۀ فیزیک  1است.
در این فعالیت دانش آموزان با توجه به عالقه مندی خودشان یا
راهنمایی شما ،می توانند (ترجیحاً به صورت گروهی) فهرست
دیگری از کاربردهای فیزیک را در فناوری یا زندگی روزمره تنظیم
کنند و به کالس درس اراده دهند.
در ادامه این بخش ،تعدادی دیگر از این کاربردهای فیزیک در پدیه
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ها ،ابزارها و ورزش ،در سه فهرست جداگانه آمده است که در
صورت تمایل و داشتن فرصت کافی می توانید با دانش آموزان در
میان بگذارید.

فيزيك در پديده هاي طبيعي
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فیزیک حمل بار سنگین توسط مورچه ها
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فیزیک تشكیل بخار هنگام باز کردن نوشابۀ خنک

فیزیک تشكیل توفان

فیزیک تعریق بدن هنگام ورزش

فیزیک خانه های یخی

فیزیک تارهای عنكبوت

فیزیک تشكیل حباب های آب صابون

فيزيك در ورزش
khalily@gmail.com
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فیزیک اسكیت سواری روی امواج و قایق های بادبانی
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فیزیک پرش با طناب های کشسان

فیزیک هاکی روی یخ

فیزیک بازی بیلیارد

فيزيك در ابزارها
khalily@gmail.com
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فیزیک باتری های شیمیایی
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فیزیک آهنرباهای الكتریكی

فیزیک سونوگرافی

فیزیک تارهای نوری

فیزیک گیتارهای برقی

فیزیک کارت های بانكی

Hamkelasi.ir
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هر چند ممكن است دانش آموزان در زندگی و گفتگوهای روزانۀ خود
واژۀ مدل و مدل سازی را بارها و بارها شنیده و یا به کار برده باشند ولی
این نخستین بار است که در کتاب های درسی فیزیک به مدل سازی در
فیزیک پرداخته می شود و اهمیت آن با بیانی ساده و با مثال هایی ملموس
تبیین می شود.
در آموزش این بخش و در گام اول بهتر است سعی کنید تا ذهن دانش
آموزان را به مفهوم و ماهیت مدل سازی در فیزیک نزدیک کنید و تمایز
آن را با مفهوم مدل و مدل سازی در گفتگوهای روزانه تبیین کنید.
به این ترتیب توصیه می شود ابتدا از دانش آموزان بخواهید تا درک و
شناخت خود را از واژۀ مدل و مدل سازی بیان کنند.
انتظار می رود دانش آموزان به مدل های بدلی و کوچک نظیر مدلی
است که برای یک خودرو یا هواپیما ساخته می شود اشاره کنند .حتی
ممكن است به شخصی که به عنوان مدل ،لباسهایی را به نمایش
میگذارد نیز اشاره ای داشته باشند.
در ادامه از مدل بدلی که برای یک خودرو یا هواپما ساخته می شود
شروع کنید و از دانش آموزان بخواهید تا شباهت ها و تفاوت های این
مدل بدلی را با نسخۀ اصلی خودرو یا هواپیما بیان کنند .پس از آن با
جمع بندی نظر دانش آموزان ،به مدل و مدل سازی در فیزیک بپردازید.
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پس از معرفی مدل های آرمانی ،که در واقع ساده ترین مدل هایی هستند
که برای بررسی یک پدیده یا سامانۀ (دستگاه) فیزیكی به کار می بریم
(مانند مثال کتاب در شكل  ،)3-1اشاره ای نیز به مدل های کمتر آرمانی
شده ،مانند حرکت یک توپ با در نظر گرفتن مقاومت هوا یا حتی منظور
کردن چرخش توپ بپردازید که در سطوح باالتر آموزش فیزیک به آنها
می پردازند .همچنین نگاهی کنید به مدل سازی مثال ساده ای که در
حاشیه آمده است و در فصل دوم همین کتاب از آن استفادۀ فراوانی
خواهیم داشت .در پایان نیز خوب است تاکید کنید که در کتاب های
درسی فیزیک سال های دهم تا دوازدهم ،تمامی مباحث و موضوعات را با
مدل های آرمانی آموزش می دهیم.

پرسش هاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

 -1شکل الف شخصی را در حالت ایستاده نشان می دهد که جعبه ای در دست خود گرفته است .نیروهای وارد بر جعبه را مدل سازی کنید.
پاسخ :با توجه به وضعیت شخص ،دو نیرو به جعبه

نیروی دست

وارد می شود .یکی نیروی دست ،که از طرف شخص و
جعبه

روبه باال به جعبه وارد می شود .نیروی دیگر ،وزن جعبه
است که روبه پایین و از طرف زمین به جعبه وارد می

وزن جعبه

شود .در شکل ب ،نیروهای وارد بر جعبه ،که به صورت
khaliliboroujeni

یک ذره مدل سازی شده ،نشان داده شده است.

شکل (الف)

شکل (ب)

 -2شکل پ سقوط برگ درختی را به طرف زمین نشان می دهد .کدام گزینه حرکت
برگ درخت به طرف زمین را بهتر مدل سازی کرده است؟

نیروی مقاومت هوا

شکل (پ)
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پاسخ :با توجه به نوع حرکت برگ درخت هنگام
سقوط به طرف زمین ،گزینۀ  2درست است.

وزن برگ

()1

()2

()3

()4

منابعي براي مطالعة بيشتر در خصوص مدل سازي در فيزيك
گزارشی از کنفرانس جهانی آموزش فیزیک ادامه
مدل سازی در فیزیک و آموزش فیزیک ادامه
نقش مدل در آموزش فیزیک ادامه
مدل ها و نقش آنها در علم ،پیش در آمدی بر مطالعۀ فیزیک ادامه

آنچه الزم است تا دانش آموزان در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار
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دهند به شرح زیر است:

شكل الف ،باریكه ای را نشان می دهد که از یک لیزر مدادی خارج
شده است .باریكۀ نور ،به صورت پرتوهای موازی نور مدل سازی شده
است .همان طورکه می دانید مدل پرتوی نور در نور هندسی ،اهمیت
زیادی دارد و دانش آموزان در علوم سال هشتم نیز تا حدودی با برخی

از جنبه های آن آشنا شده اند .در شكل ب از مدل پرتوی نور برای
انتشار نور از یک چشمۀ نور استفاده شده است .چون چشمۀ نور در
Telegram: @khaliliboroujeni

فاصلۀ دوری قرار دارد پرتوهایی که به جسم رسیده اند به صورت
موازی مدل سازی شده اند .برخی از پرتوها پس از بازتاب از جسم،

وارد دوربین می شوند و تصویری از جسم تشكیل می دهند.

توجه :پیش از شروع این بخش الزم است به اشتباه رایجی که در
خصوص کمیت های فیزیكی وجود دارد توجه شود .کمیت فیزیكی
یا مقدار فیزیكی برگردان فارسی عبارت  physical quantityاست.
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همان طور که دیده می شود به جای واژۀ انگلیسی  quantityدر
فارسی واژۀ مقدار یا کمیت به کار میرود .بنابراین به کار بردن عبارت
مقدار کمیت ،یک اشتباه رایج است! که بهتر است از آن اجتناب شود.
در این کتاب تنها از عبارت کمیت فیزیكی استفاده شده است.
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در این بخش دوباره توجه دانش اموزان را به این نكته جلب کنید که
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در فیزیک به مطالعه و بررسی پدیده های فیزیكی می پردازیم و برای
توصیف کمی این پدیده ها ،از کمیت های فیزیكی استفاده می کنیم.
برای مثال ،حرکت رفت و برگشتی یک آونگ ،یک پدیده فیزیكی
است که برای توصیف کمی حرکت آن ،از کمیت های فیزیكی نظیر
جرم آونگ ،طول آونگ ،دوه و بسامده آونگ استفاده می کنیم.

در ادامه ،کمیت های نرده ای و کمیت های برداری را مطابق الگوی
کتاب و واژگان به کار رفته به دانش آموزان معرفی کنید.
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تاكيد دوباره :اگر بگوییم :کمیت نرده ای ،کیمتی است که فقط دارای
مقدار است ،منظور این است که این نوع کمیت ها مانند جرم ،طول و
چگالی ،تنها شامل عدد و یكا هستند .توجه کنید که در فیزیک ،عدد با

مقدار تفاوت دارد .عدد ماهیتی ریاضی دارد در حالی که در فیزیک ،هر
عددی که با یكا مناسب آن بیان شود ،یک مقدار فیزیكی نامیده می
شود .همچنین اگر بگوییم کمیت برداری ،کمیتی است که افزون بر
مقدار ،دارای جهت نیز است ،منظور این است که این نوع کمیت ها
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شامل عدد ،یكا و جهت هستند.
در این کتاب هرگاه باالی نماد یک کمیت برداری از نشانۀ پیكان
استفاده نشده باشد ،منطور بیان اندازه یا بزرگی ( )magnitudeآن
کمیت برداری (شامل عدد و یكای آن) است.

در ابتدا به ویژگی مهم یكاهای استانداردی که برای کمیت های اصلی
انتخاب می کنند اشاره کرده ایم .اگر دو آزمایشگاه مبنای اندازه گیری
خود را بر یک استاندارد پذیرفته شده برای یكای کمیتی (مانند طول)
بگذارند ،میتوانند نتیجه های اندازهگیری خود را به راحتی با هم
مقایسه کنند .برای ممكن ساختن این کار ،استانداردهای پذیرفته شده
باید در دسترس کسانی باشد که می خواهند استانداردهای ثانویه خود
را مدرج و بازتولید کنند و این استانداردها باید با گذشت زمان یا تغییر
در شرایط فیزیكی محیط (دما ،رطوبت و غیره) تغییرناپذیر باشند.
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توافق بین المللی دربارۀ استانداردها در یک سری نشست های جهانی
کنفرانس عمومی دربارۀ اوزان و مقادیر (که با سرواژۀ CGPM
فرانسوی معروف است) انجام میشود که که از سال  1889میالدی
آغاز و بیست و پنجمین نشست آن در سال  2014برگزار شده است.
برای آگاهی بیشتر اینجا را کلیک کنید.
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انتخاب هفت کمیت اصلی در  SIبه معنای استقالل این کمیتها از
یک دیگر و یا الزاماً به معنای بنیادی بودن این کمیت ها نیست.
به عنوان مثال طول را از قرن هفدهم تا دهه های میانی قرن بیستم به
عنوان یک کمیت بنیادی در نظر میگرفتند .اما در دهه های پایانی قرن
بستم ،تندی نور را با دقتی بسیار بیشتر از استاندارد قبلی طول (متر)
اندازهگیری کردند .در نتیجه امروزه استاندارد طول (متر) را برحسب
تندی نور و ثانیه (که هنوز بنیادی است) تعریف می کنند .این مورد
نشان می دهد که چگونه اندازه گیری های جدید که دقتی به مراتب
بیشتر از گذشته دارند می تواند استانداردهای تثبیت شده را تغییر دهد
و استانداردهای جدیدی را جایگزین آنها کند.

khalily@gmail.com
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دانستنی برای معلم در قرن هفدهم میالدی این فکر پدید آمد که استانداردها به
گونه ای انتخاب شوند که در طبیعت وجود داشته باشند و با گذشت سال ها و قرن
ها تغییر نکنند .بر اساس همین دیدگاه ،در سال  1664میالدی هویگنس پیشنهاد
کرد که طول آونگی که در هر ثانیه یک نوسان می کند به عنوان یکای طول تعیین
شود .این پیشنهاد پذیرفته شد و تا سال  1771که پیشنهاد دیگری برای استاندارد
طول مطرح شد از آن استفاده می شد .در پیشنهاد جدید ،طول مسیری را که جسمی
پس از رها شدن و با سقوط آزاد در یک ثانیه می پیماید به عنوان استاندارد جدید
طول پذیرفتند.
در سال  1790و پس از انقالب فرانسه ،کمیسیونی از بهترین
فیزیک دانان و ریاضی دانان آن زمان برای پیشنهاد استانداردهای
جدید تشکیل شد که در بین پیشنهادهای مختلف ،پیشنهادی
که در شکل  6-1آمده است به عنوان استاندارد طول پذیرفته
شد .در سال  1799استاندارد متر تهیه شد که امروزه در موزه
سور فرانسه نگهداری می شود .جالب است بدانید با اندازه گیری
های دقیق تری که در در قرن نوزدهم انجام شد متوجه شدند
که استاندارد ساخته شده  0.08mmکوتاه تر از تعریف
عملیاتی متر است .با وجود این ،میلۀ استانداردی که در سال
میله ای از آلیاژ
 1799ساخته شده بود تا سال  1983به عنوان یکای استاندارد
پالتین ایریدیم به
نام متر استاندارد
طول مورد پذیرش بود.
توافق بین المللی دربارۀ استانداردها در یک سری نشست های جهانی کنفرانس
عمومی دربارۀ اوزان و مقادیر (که با سرواژۀ  CGPMفرانسوی معروف است)
انجام میشود که که از سال  1889میالدی آغاز و بیست و پنجمین نشست آن در
سال  2014برگزار شده است .برای آگاهی بیشتر اینجا را کلیک کنید.
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یكی از مزیتهای این استاندارد برای یكای طول ،در دسترس بودن آن است
در حالی که تغییرپذیری آن بین اشخاص مختلف ،یكی از معایب آن است.
آشنا کردن دانش آموزان با یكاهای مختلف طول در فرهنگ و تمدن ایران،
یكی از اهداف این فعالیت است.

khalily@gmail.com

الف) توجه کنید که چه بگوییم فاصلۀ زمین و چه بگوییم فاصلۀ منظومۀ
شمسی تا نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید ،تفاوتی با هم ندارند (به دلیل
فاصلۀ بسیار بسیار زیاد نزدیک ترین ستاره نسبت به ابعاد منظومۀ شمسی).
به این ترتیب فاصلۀ زمین تا نزدیک ترین ستاره بعد از خورشید برحسب
یكای نجومی برابر است با:

1AU
≅ 2.7 × 106 AU
1.5 × 1011 m

4.0 × 1016 m = 4.0 × 1016 m

ب) ابتدا یک سال نوری را برحسب متر حساب می کنیم:
1ly = 3.15 × 107 s 3.00 × 108 m s = 9.45 × 1015 m
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دانستنی برای معلم در سال  1790میالدی و پس از انقالب فرانسه ،جرم یک
دسی متر مکعب (  )dm3آب در دمای ℃ 4به عنوان استاندارد جرم (کیلوگرم)
پذیرفته شد .بعداً مشخص شد که این تعریف عملیاتی برای جرم مشکالتی دارد .در
سال  1799استاندارد جرم ،که وزن آن در ترازوی شاهیندار معادل بود با وزن
 1dm3آب در دمای ℃ 4به عنوان کیلوگرم استاندارد ساخته شد که امروزه در
موزۀ سور فرانسه نگهداری می شود .از آن موقع تاکنون این استوانۀ فلزی به عنوان
کیلوگرم استاندارد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است.
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به ترتیب فاصلۀ کوازارها تا منظومۀ شمسی برحسب سال نوری برابر است با:
1ly
1.00 × 1026 m = 1.00 × 1026 m
9.45 × 1015 m
10
= 1.05 × 10 ly

آشنا کردن دانش آموزان با یكاهای مختلف جرم در فرهنگ و تمدن ایران،
یكی از اهداف این فعالیت است .هرچند برخی از این یكاها هم اینک در
برخی از حرفه ها نیز کاربرد دارد با این وجود خوب است توجه دانش
آموزان را به این نكته هم جلب کنید که صدها سال قبل ،ترازوهایی برای
اندازه گیری جرم در ایران ساخته بودند که می توانستند جرمی تا حدود
یک بیستم گرم را اندازه بگیرند .توجه :هر مثقال حدود 𝐠𝟖𝟔 𝟒.است كه
در كتاب به اشتباه 𝐠𝟔𝟖 𝟒.ذكر شده است.
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دانستنی برای معلم تعیین یکای اندازه گیری زمان ،بسیار قدیمیتر از یکاهای
دیگری همچون طول است .دلیل آن هم کامالً روشن است .چرخش دائمی زمین به
دور خودش (روز و شب) و همچنین دور خورشید (سال) ،شیوهای طبیعی برای انتخاب
یکای زمان در اختیار انسان ها قرار داده بود .اصطالح تعیین وقت از روی خورشید،
هم اینک نیز در برخی از جوامع سنتی ،امری رایج است! وقتی خورشید در باالسو و
اصطالحاً در وسط آسمان قرار دارد ،نیمروز یا ظهر است و تعیین این وقت هم کار
ساده ای است .کافی است چوبی را به طور قائم در زمین فرو کنیم و درازای سایۀ آن
را اندازه بگیریم و لحظه ای را که سایه چوب به کمترین مقدار خود میرسد تعیین
کنیم .روز بعد هم به همین شیوه میتوانیم همان لحظه را مشخص کنیم .فاصلۀ
زمانی بین این دو لحظه یک شبانه روز است .بعد میتوان این بازه را به ساعات،
دقایق و ثانیه ها تقسیم کرد .یکاهای بزرگ اندازه گیری زمان ،یعنی روز و سال را
طبیعت در اختیار ما قرار دادهاست ولی یکاهای کوچکتر شامل ساعت ،دقیقه و ثانیه
را انسانها وضع کرده اند .تقسیمات کنونی زمان ،از تمدنهای کهن به ما رسیده
است! تقسیم شبانه روز به  12قسمت در بین بابلیها و به  24قسمت در بین مصری
ها ،امری معمول بود .همچنین تقسیم هر ساعت به  60دقیقه و هر دقیقه به 60
ثانیه ،میراث سیستم  60قسمتی بابلیهاست.
o

آشنایی بیشتر با ساعتهای اتمی ادامه

o

نگاهی به مفهوم زمان ادامه

روش تبدیل زنجیرهای برای تبدیل یكاها به یكاهای مورد نظر ،روش
استاندارد و متعارفی است که در کتابهای درسی از آن استفاده می شود و
www.avang.org

اشتباه دانش آموزان را نیز به حداقل ممكن میرساند .لذا توصیه میشود هم
در آموزش کالسی به این شیوه عمل کنید و هم از دانش آموزان بخواهید که

این روش را برای تبدیل یكاها به کار ببرند

Hamkelasi.ir

روش تبدیل زنجیرهای برای تبدیل یکاها ،به خصوص وقتی می خواهیم چندین یکا
khalily@gmail.com

را به یکاهای مورد نظر تبدیل کنیم روشی مفید و کم اشتباه است.
125 cm3 s = 125 cm3 s 1 1
60s
= 7.5 L min
1min

1L
1000cm3

= 125 cm3 s

تمرين پيشنهادي
آبشارهای نیاگارا ( )Niagara Fallsبه مجموعۀ سه آبشار گفته میشود که در مرز
Telegram: @khaliliboroujeni

آمریکا و کانادا قرار دارد .در زمان پُرآبی فراتر از  168هزار مترمکعب و در حالت عادی
حدود  110هزار مترمکعب آب در دقیقه از این آبشار سرازیر میشود.

الف) به روش تبدیل زنجیرهای ،میزان ریزش آب از این آبشار را در حالت عادی
www.avang.org

( )1.1 × 105 m3 minبرحسب لیتر بر شبانه روز ( )L dayحساب کنید.
ب) اگر مصرف میانگین هر شخص را در شبانه روز  120لیتر در نظر بگیریم ،این مقدار
آب ،پاسخ گوی نیاز چند نفر خواهد بود؟

www.avang.org

Telegram: @khaliliboroujeni

khalily@gmail.com

دانستني براي معلم
 نگاهی به تاريخچة سازمان ملی استاندارد ايران

در فرهنگ مردم ایران زمین ،توجه به استاندارد به گذشته ای بسیار کهن باز میگردد به نحوی که
به سادگی میتوان در آثار علمی ،تاریخی و اجتماعی باقیمانده از قرون متمادی آثار و شواهد آنرا به
صورتی آشکار مشاهده نمود .لیکن حرکت نظام یافته آن مربوط به قرون اخیر است.
اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و
مقیاسها در سال  1304شمسی آغاز شد و در سال  1332به لحاظ ضرورت تعین ویژگی های
کاالها و توجه تولید کنندگان و وارد کنندگان به اهمیت کاالهای استاندارد شده ،تشکیالتی برای
تهیه و تدوین استانداردهای ملی به ویژه نظارت بر کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی به صورت
یک اداره در وزارت بازرگانی وقت ایجاد شد .در سال  1339با تصویب قانون تاسیس موسسه
استاندارد ایران ،کار رسمی این موسسه در چهارچوب اهداف و مسولیت های تعیین شده در این
قانون ادامه یافت و در راستای فعالیت خود در سال  1344به هنگام تصویب اساسنامه موسسه،
عبارت " تحقیقات صنعتی" نیز به نام موسسه استاندارد ایران افزوده شد.
برای آشنایی بیشتر با مجموعه فعالیت های سازمان
ملی استاندارد ایران ،اينجا را کلیک کنید.

شایان ذکر است که اولین استانداردها به امر ویژگی و درجه بندی کردن کاالهای صادراتی (عموماً
محصوالت کشاورزی) پرداخته و به صورت آزمایشی تدوین شده است .هدف از تدوین استاندارد
آزمایشی در واقع اجرای آزمایشی این استانداردها از طرف تهیه کنندگان و صادر کنندگان و مشخص شدن نقایص و معایب آن بود .تهیه و تدوین آزمایشی استانداردها تا
سال  1343با تهیه و تدوین  17استاندارد که عموماً مربوط به کاالهای سنتی و به منظور کمک به بهبود صادرات بود ادامه یافت .پس از آن در این سال روش کار تغییر
کرد و تصمیم گرفته شد که در تمامی زمینه ها استانداردهای الزم تدوین شود .همچنین تهیه استانداردها از حالت آزمایشی به حالت قطعی تغییر کرد .جالب توجه این که
برای نخستین بار در سال  1345عالمت استاندارد ایران روی کاالهای ایرانی استفاده شد.

ادامة دانستني براي معلم
پس از انقالب 1357و ضرورت دگرگونی در ساختار اقتصادی کشور ،توجه بیشتری به امر کیفیت و تدوین استانداردهای ملی و انجام تحقیقات کاربردی شد که با
تجمیع مقررات مرتبط ،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال  1371توسط مجلس شورای اسالمی ایران تصویب گردید.
در سال  1390با تشکیل شورای عالی اداری به ریاست رییس
جمهور ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت جدا و به صورت یک موسسه
مستقل و با نام سازمان ملی استاندارد ايران زیر نظر ریاست
جمهوری اداره می شود .در حال حاضر مشخصات سازمان ملی
استاندارد ایران به شرح زیر است:
 oسازمان ملی استاندارد ایران یک سازمان مستقل کشوری است.

 oسازمان ملی استاندارد تنها سازمانی است که توسط مجلس
شورای اسالمی به عنوان پژوهشگاه شناخته شده است.
 oباالترین رکن سازمان ملی استاندارد ایران ،شورای عالی
استاندارد است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.

ادامة دانستني براي معلم
تعريف استاندارد (از نظر سازمان ملی استاندارد ايران)
تعريف اول :واژۀ استاندارد به معنی نظم ،قاعده ،قانون  ،معیار و شاخص
است .یکاها و برسنج های اندازه گیری
تعريف دوم :استاندارد مدرکی است در برگیرنده قواعد ،راهنمایی ها یا ویژگی هایی
برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق همرایی
فراهم و به وسیله سازمان شناخته شدهای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی
به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.

ادامة دانستني براي معلم
وظايف و مسئوليت ها
وظایف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون به شرح زیر است:

•

تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی

•

ترویج استانداردهای ملی.

•

نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.

•

نظارت و کنترل بر کیفیت محصوالت تولید شده در کشور ،خدمات و کاالهای صادراتی مشمول مقررات
استاندارد اجباری و جلو گیری از صدور کاالهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کاالهای
مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

•

کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و
تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای نامرغوب خارجی.

•

ترویج دستگاه بین المللی یکاها ) (SIبه عنوان دستگاه رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالیبره
کردن وسایل سنجش.

•

آزمایش و تطبیق نمونه کاالها با استاندارد مربوطه ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور
گواهی نامه محصول.

•

تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبها (طال ،نقره ،پالتین و  )...و انگ گذاری آنها بر حسب عیار.

•

انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استانداردهای ملی ،باال بردن کیفیت تولیدات داخلی ،کمک به
بهبود روشهای تولید و کارایی صنایع.

استاندارد ملی کیلوگرم که نسخۀ دقیقی از استاندارد
بین اللملی سِور فرانسه است .این نمونه ،در مرکز
اندازه شناسی در سازمان ملی استاندارد ایران
نگهداری می شود.
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مطالب و قواعدی که در بخش اندازه گیری :خطا و دقت آمده است بر
اساس آخرین استانداردهایی است که فراتر از یک دهه است در کتاب های
درسی مرجع و در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.
از آنجا که در کتاب درسی مطالب و قواعد مربوط به اندازه گیری ،دقت و
خطا به اندازه کافی و به روشنی تبیین شده است ،لذا برای آموزش موثرتر
این بخش ،توجه به مثال ها ،تمرین ها و فعالیت های استاندارد ،مطابق
آنچه در کتاب درسی آمده و نمونه هایی نیز در ادامه آمده است توصیه
می شود.

Telegram: @khaliliboroujeni

توجه مهم :طرح هرگونه پرسش و مسئه ،که به طور انتزاعی و معما گونه
به موضوع اندازه گیری ،خطا و دقت می پردازد و در آنها نوع ،شکل و
تصویر ابزار اندازه گیری برای دانش آموزان مشخص نیست نه تنها کمکی
به شناخت و درک بهتر دانش آموزان نمی کند بلکه آنها را از واقعیت اندازه
گیری مبتنی بر ابزار دورتر می کند .به همین دلیل توجه و پرداختن به این
گونه آموزش و ارزشیابی انتزاعی از بحث اندازه گیری ،خارج از اهداف
برنامۀ درسی این کتاب است.
تاکید می شود در هر گونه پرسش و مسئله ،مطابق الگوی کتاب درسی،
شکل یا تصویر وسیلۀ اندازه گیری و ساختار آن به دانش آموزان نشان داده
شود .آنگاه دانش آموزان بر اساس آن به ارائه گزارش اندازه گیری بپردازند.

www.avang.org

هر گاه الزم باشد مطابق آنچه در مثال ( 2-1خط کش  )2دیده می شود،
خطای ابزار اندازه گیری گِرد شود بنا به قاعده ،همواره خطا را به طرف عدد
باالتر گِرد می کنند .برای مثال اگر دقت یک ابزار اندازه گیری مدرج
 3mmباشد ،بنا بر قاعده ،خطای آن برابر  ±1.5mmمی شود که باید به
صورت  ±2mmگرد شود.

تمرينهاي پيشنهادي
خط کش های موجود در بازار معموالَ به یکی از صورت های زیر مدرج می شوند .نتیجۀ اندازه گیری توسط هر خط کش را به همراه خطای آن بنویسید.
khalily@gmail.com

خط کش 1

خط کش 2

Telegram: @khaliliboroujeni

خط کش 3

خط کش 4

3.7cm ± 0.5cm = 37mm ± 5mm
هرجند گسترۀ خطای این خط کش ±0.25cm
www.avang.org

است ولی باید به صورت  ±0.3cmگرد شود تا از
نظر فیزیک ،جمع و تفریق دو عدد درست باشد.

خط کش 1

3.7cm ± 0.3cm = 37mm ± 3mm

خط کش 2

3.6cm ± 0.1cm = 36mm ± 1mm

خط کش 3

3.68cm ± 0.05cm = 36.8mm ± 0.5mm

خط کش 4

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
نتیجۀ اندازه گیری توسط خط کش های زیر را به همراه خطای آنها بنویسید.
khalily@gmail.com

الف

ب

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ :در خط کش الف هر سانتیمتر به  9قسمت مساوی و در خط کش ب هر سانتیمتر به  7قسمت مساوی تقسیم شده است .این نوع تقسیم بندی یا مدرج
کردن یک وسیلۀ اندازه گیری غیر معمول و نامتعارف است و در عمل هم چنین وسیله ای به صورت خط کش و ابزارهای مدرج اندازه گیری دیگر وجود خارجی
ندارد .توجه کنيد ابزارهای اندازه گيری را با اين منطق مدرج می کنند که خواندن و گزارش نتيجه اندازه گيری تا حد ممکن ساده و سريع باشد .همان
طور که دیده می شود خواندن و گزارش نتیجه اندازه گیری با خطکش های الف و ب نیاز به صرف زمان زیادی دارد در حالی که با خط کش شکل پ که تا

میلیمتر مدرج شده است و نسبت به خط کش های الف و ب دقت بیشتری هم دارد بسیار ساده تر و سریع تر انجام می شود .بنابراین از همکاران گرامی
تقاضا داريم که ذهن و وقت دانش آموزان را درگير اين نوع ابزارهای مدرج انتزاعی ،خود ساخته و غير واقعی نکنند.

www.avang.org

پ

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

شکل زیر خط کشی را نشان می دهد که ابتدای آن از بین رفته است .نتیجۀ اندازه گیری توسط این خط کش را به همراه خطای آن بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:
 = 69.2mm − 5.0mm ± 0.5mm = 64.2mm ± 0.5mmطول جسم

www.avang.org

از آنجا که موقعیت جسم نسبت به ابزار اندازه گیری تغییری نکرده است ،کافی است فقط یک بار خطا را گزارش کنیم.

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

نتیجۀ اندازه گیری توسط تندی سنج شکل زیر را به همراه خطای آن بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

70km/h ± 5km/h
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم حدسی (غیر قطعی)

www.avang.org

مقدار واقعی تندی خودرو ،بین  65 km/hو  75 km/hقرار دارد.

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

نتیجۀ اندازه گیری توسط تندی سنج شکل زیر را را به همراه خطای آن بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

www.avang.org

پاسخ:
مقدار واقعی تندی خودرو ،بین  48.4 km/hو  49.4km/hقرار دارد.

48.9km/h ± 0.5km/h
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم حدسی (غیر قطعی)

khalily@gmail.com

خطای وسیلۀ اندازه گیری

4.5 cm ± 0.5 cm

دو رقم بامعنا
رقم حدسی (غیر قطعی)

خطای وسیلۀ اندازه گیری

4.58 cm ± 0.05 cm

سه رقم بامعنا
رقم حدسی

خطای وسیلۀ اندازه گیری

3.0 cm ± 0.5 cm

دو رقم بامعنا
رقم حدسی

 -2خطای دماسنج برابر ℃ 1است .بنابراین عدد غیر قطعی در نمایشگر
دمای خارج و داخل گلخانه به ترتیب عدد صفر و عدد  8است.
27℃ ± 3℃ -3

Telegram: @khaliliboroujeni

در این فعالیت با توجه به امکانات آزمایشگاه مدرسه ،فرصتی را در اختیار
دانش آموزان قرار دهید تا با نحوۀ اندازه گیری کولیس و ریزسنج آشنا شوند.
کولیسهای مدرج معموالً با دقت  0/05 ،0/02و  0/1میلیمتر ساخته میشوند.
در اینجا برای سادگی ،تنها به کولیس های  0/1میلیمتر اشاره شده است.
o
o

o
www.avang.org

اگر دقت کولیسی که در اختیار دارید  0.1mmباشد در این صورت
گسترۀ خطای آن  ±0.05mmاست.
اگر دقت کولیسی که در اختیار دارید  0.05mmباشد در این صورت
گسترۀ خطای آن  ±0.025mmاست که باید به صورت
 ± 0.03mmگرد شود .دلیل آن را در ادامه خواهید دید.
اگر دقت کولیسی که در اختیار دارید  0.02mmباشد در این صورت
گسترۀ خطای آن  ±0.01mmاست.

ریزسنج های مدرج که معموالً در آزمایشگاه مدارس وجود دارد دارای دقت
 0.01mmهستند .در این صورت ،همان طور که در کتاب نیز اشاره شده
است گسترۀ خطای آنها  ±0.005mmاست.

www.avang.org

Telegram: @khaliliboroujeni

khalily@gmail.com

نحوۀ خواندن و گزارش نتيجۀ اندازه گيری با كوليس = 0.1mm

1
mm
10

khalily@gmail.com

cm

انطباق

صفر ورنیه بین  35mmو

36mm

قرار دارد.

Telegram: @khaliliboroujeni

35.30 mm ± 0.05 mm
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی

www.avang.org

مقیاس اصلی

مقیاس ورنیه

توجه بسيار مهم :اگر نتیجه اندازهگیری
را به صورت زیر بنویسید ،از نظرر فیزیرک
نادرست است هرر چنرد از نظرر ریاضریات
ایرادی بر آن وارد نیست!
35.3 mm ± 0.05 mm

نحوۀ خواندن و گزارش نتيجۀ اندازه گيری با كوليس = 0.𝟎𝟓mm

1
mm
20

khalily@gmail.com

cm

انطباق

صفر ورنیه بین  55mmو

56mm

قرار دارد.

Telegram: @khaliliboroujeni

55.20 mm ± 0.03 mm

مقیاس اصلی

خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی

مقیاس ورنیه
www.avang.org

هرجند گسترۀ خطای این کولیس  ±0.025mmاست ولی باید به صورت
 ±0.03mmگرد شود تا از نظر فیزیک ،جمع و تفریق دو عدد صحیح باشد.

توجه بسيار مهم :اگر نتیجه اندازهگیری
را به صورت زیر بنویسید ،از نظرر فیزیرک
نادرست است هرر چنرد از نظرر ریاضریات
ایرادی بر آن وارد نیست!
55.20 mm ± 0.025 mm

نحوۀ خواندن و گزارش نتيجۀ اندازه گيری با كوليس = 0.𝟎𝟐mm

1
mm
50

khalily@gmail.com

انطباق

صفر ورنیه بین  25mmو

26mm

قرار دارد.

Telegram: @khaliliboroujeni

25.46 mm ± 0.01 mm
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم حدسی (غیر قطعی)

www.avang.org

مقیاس اصلی

مقیاس ورنیه

نحوۀ خواندن و گزارش نتيجۀ اندازه گيری با ريزسنج 0.01mm
khalily@gmail.com

0.25mm
6mm

0.01mm
Telegram: @khaliliboroujeni

6.750 mm ± 0.005mm
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی

www.avang.org

با هردور چرخش کامل استوانه مدرج چرخان،
فک متحرک  0.5mmنسبت به فک ثابت
(استوانۀ مدرج ثابت) جابهجا می شود.

0.5mm

فاصلۀ هر دو درجۀ متوالی
روی استوانۀ مدرج ثابت
برابر  0.5mmاست.

تمرين هاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

شکل زیر بخشی از یک کولیس  0.05mmرا نشان می دهد .نتیجۀ اندازه گیری را با ذکر خطای سیله بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

24.70mm ± 0.03mm

خطای وسیلۀ اندازه گیری

شکل زیر بخشی از یک ریزسنج  0.01mmرا نشان می دهد .نتیجۀ اندازه گیری را با ذکر خطای وسیله بنویسید.

رقم غیر قطعی

پاسخ:
2.832mm ± 0.005mm
www.avang.org

خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

شکل های زیر بخشی از یک ریزسنج  0.01mmرا نشان می دهد .نتیجۀ اندازه گیری را با ذکر خطای وسیله بنویسید.

پاسخ:

12.400mm ± 0.005mm
خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم حدسی (غیر قطعی)

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

9.981mm ± 0.005mm
خطای وسیلۀ اندازه گیری

www.avang.org

رقم حدسی (غیر قطعی)

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

ابزارهاي رقمي (ديجيتال)

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

℃36.5℃ ± 0.1

www.avang.org

خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی
مقدار واقعی دما ،بین ℃ 36.4و ℃ 36.6قرار دارد.

پاسخ:

250.0g ± 0.1g

خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی
مقدار واقعی جرم ،بین  249.9gو  250.1gقرار دارد.

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

نتیجۀ اندازه گیری توسط کولیس رقمی را به همراه خطای آن بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

23.33mm ± 0.01mm

 ±0.25cmاست ولی باید به صورت
هرجند گسترۀ خطای این
کشاندازه گیری
خطوسیلۀ
خطای
 ±0.3cmگرد شود تا از نظر فیزیک ،جمع ورقم غیر
قطعی عدد صحیح باشد.
تفریق دو

www.avang.org

مقدار واقعی طول ،بین  23.32mmو  23.34mmقرار دارد.

ادامة تمرينهاي پيشنهادي
khalily@gmail.com

نتیجۀ اندازه گیری توسط ریزسنج رقمی را به همراه خطای آن بنویسید.

Telegram: @khaliliboroujeni

پاسخ:

19.977mm ± 0.001mm

خطای وسیلۀ اندازه گیری
رقم غیر قطعی

www.avang.org

مقدار واقعی طول ،بین  19.976mmو  19.978mmقرار دارد.

الف) روش های متفاوتی برای انجام این فعالیت وجو دارد .یک روش این
khalily@gmail.com

است که به کمک قطره جکان تعداد  50یا  100قطره آب را داخل یک

استوانه مدرج یا یک سرنگ  10سی سی بریزیم .آنگاه با تعیین جرم و
حجم این تعداد قطره ،جرم و حجم یک قطره را به دست آوریم.
ب) سیم را مطابق شکل زیر (که به مقیاس رسم نشده است) دور یک خط
کش میلیمتری و کامالً مجاور هم بپیچید .با تقسیم طول  Lبر تعداد دور

سیم ،قطر سیم به دست می آید .شرح بیشتری از این فعالیت ،در صفحۀ

Telegram: @khaliliboroujeni

بعد آمده است.
دورهای سیم

L

هر چند در تمامی کتاب و در محاسبه های انجام شده در مثال ها ،در
طراحی تمرین ها و مسائل پایان هر فصل ،به مواردی که در این «خوب
است بدانید» آمده ،به عنوان استاندار کتاب درسی ،توجه شده است ولی

www.avang.org

رعایت آنها نه برای دبیران محترم ،هنگام آموزش و ارزشیابی ،و نه برای
دانش آموزان عزیز ،الزامی ندارد.
برای مطالعۀ بیشتر در خصوص صحت و دقت اینجا را کلیک کنید.

اندازه گيري ضخامت يك سيم مسي نازک
برای اندازه گیری ضخامت یک سیم مسی نازک می توان از روش مستقیم استفاده کرد .در این روش بهتر است که از یک ایزار با دقت باال استفاده کنیم.
مناسب ترین وسیله برای این کار استفاده از ریزسنج است.درصورتی که ریزسنج دراختیار نداشته باشیم چگونه ضخامت سیم مسی نازک را اندازه گیری کنیم؟
فرض کنید که یک خط کش معمولی در اختیار داریم و می خواهیم ضخامت این سیم را اندازه گیری کنیم .برای این کار باید سیم را در کناردرجه های خط
کش قرار دهیم و ضخامت سیم را حدس بزنیم  .یرای مثال در شکل الف می توانیم مقدار خوانده شده را به صورت  0.6mm±0.5mmگزارش کنیم .چون
مقدار گزارش شده در این روش ،خیلی به خطای ابزار اندازه گیری نزدیک است بنابراین این اندازه گیری چندان قابل اطمینان نیست .البته قابل اطمینان
بودن یک اندازه گیری بستگی به کابرد ما دارد و گاهی همین قدر از دقت نیز می تواند برای ما کافی باشد .اگر بخواهیم دقت اندازه

(الف)

گیری را باال ببریم یا باید از وسیله دقیق تری استفاده کنیم و یا باید روش کار را تغییر دهیم .روشی که به کار می بریم این است که به
جای اندازه گیری یک درو سیم ،ضخامت چند دور سیم را اندازه می گیریم ( توجه داشته باشید که مطابق شگل ب در این روش باید
سیم ها بدون فاصله و چسبیده به هم پیچیده شده باشند ).سرانجام مقدار خوانده شده را به تعداد دور سیم ها تقسیم می کنیم مطابق
شکل الف ،تعداد  29دور سیم در  20/0میلیمتر پیچیده شده است .بنابراین قطر یک دور سیم برابر  0/6796551724میلیمتر می شود که
باید به صورت  0/690میلیمتر و با سه رقم بامعنا گرد شود .توجه کنيد که در این روش دقت اندازه گیری باال می رود و مقدار به دست
آمده به مقدار واقعی ضخامت سیم نزدیک تر است .همچنین در این روش ،خطا به کمک روابط آماری محاسبه می شود و نحوۀ بررسی
آن خارج از بحث کتاب فیزیک  1است .در صورتی که طول سیمی را که در اختیار دارید کم باشد می توانید آن را دور مدادی بپیچید و

(ب)

طول دور سیم ها را مطابق شکل پ با خط کش

میلیمتری یا مطابق شکل ت با کولیس اندازه
بگیرید سبب می شود.

نتیجه با خطکش

23.5mm ÷ 35 = 0.671mm

نتیجه با کولیس
23.32mm ÷ 35 = 0.6662mm

(پ)

(ت)

موضوع تخمین مرتبۀ بزرگی ()order-of-magnitude estimate
در فیزیک ،نخستین باری است که در کتاب های درسی فیزیک
khalily@gmail.com

به آن پرداخته می شود .پیش از این و در کتاب های درسی
فیزیک ،معموالً البهالی برخی از فعالیت های فصل اندازه گیری،

از دانش آموزان خواسته می شد تا برای مثال ،ابعاد کالس
خودشان را تخمین بزنند و نتیجه را گزارش کنند .این نوع
تخمین ،که مبتنی بر حواس و مهارت های اندازه گیری دانش
آموزان به وجود می آید به طور کامل با تخمین مرتبۀ بزرگی که
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موضوع این بخش از کتاب فیزیک  1است تفاوت دارد.
همان طور که در این صفحه نیز تاکید شده است نوعی از تخمین
در فیزیک ،تخمین مرتبۀ بزرگی است که به کمک آن می توان درک
و شناختی بهتر از مسئلۀ مورد بررسی پیدا کرد .نتیجۀ محاسبات
مبتنی بر این نوع تخمین ،همواره باید به صورت مرتبهای از  10بیان
شود .در برخی موارد نتیجۀ به دست آمده در مقایسه با مقدار
واقعی ،ممكن است یک یا دو مرتبه بزرگ تر یا کوچکتر باشد که
اهمیت چندانی ندارد.
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در تخمین مرتبۀ بزرگی ،بنا به قاعدهای که گفته شده است باید در
حین فرایند حل مسئله یا در پایان آن ،اعداد گرد شوند و نتیجه به
صورت مرتبه ای از  10بیان شود .در صورتی که در تخمین مبتنی
بر حواس ،وقتی برای مثال طول جسمی را تخمین می زنیم باید آن
را بدون گرد کردن گزارش کنیم.

khalily@gmail.com

توجه :هنگام طراحی مسئله های مربوط به تخمین مرتبۀ بزرگی،
برخی از داده ها و روابط مورد نیاز را باید در اختیار دانش
آموزان بگذاریم .برای نمونه ،در مثال  ،3-1مساحت شهر رشت
را به دانش آموزان داده ایم ولی نحوۀ محاسبه حجم یک الیه به
ضخامت 𝑑 یا رابطۀ مربوط به محاسبۀ حجم یک کره را انتظار
می رود که دانش آموزان از سال های قبل بدانند و در صورت
نیاز در حل مسئله از آنها استفاده کنند.
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به این مثال می توانید قسمت های دیگری را نیز اضافه کنید و به
عنوان تمرین از دانش آموزان بخواهید تا در کالس یا خانه انجام
دهند .مثال دانش آموزان مرتبۀ بزرگی تعداد قطره های یک لیتر
آب را تخمین بزنند و بررسی کنند که این تعداد قطرۀ باران
معادل چند لیتر است .همچنین اگر مصرف میانگین روزانۀ هر
فرد را  120لیتر در نظر بگیریم این مقدار باران ،برای مصرف
چند نفر می تواند کافی باشد.

هر چند نتیجۀ واقعی حدود  150میلیون لیتر می شود با وجود این،
مرتبۀ بزرگی این حجم از خون که توسط قلب یک نفر در طول
عمرش پمپ می شود حكایت از کارکرد شگفت انگیز قلب دارد .به
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همین دلیل توصیه می شود تا دانش آموزان روی نتیجۀ به دست
آمده درنگی داشته باشند و به بزرگی این عدد و شگفتی های نهفته
در خلقت انسان توجه کنند.

هنگام محاسبۀ مساحت سطح زمین ،برای سادگی و سرعت در محاسبه
می توانید ابتدا شعاع زمین را گرد کرده و آنگاه در رابطۀ آن قرار دهید
(.)𝑅 = 6.4 × 106 m~107 m
khalily@gmail.com

مقداری که بر اساس روابط تحلیلی به دست آمده است و در منابع به آن
اشاره میکنند حدود  1.52 × 1018 kgاست که نشان میدهد روش
تخمین مرتبۀ بزرگی ،روشی ساده و عین حال قدرتمند برای حل مسائلی
است که به ظاهر پیجیده به نظر می رسند!
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یكی از اهداف این تمرین توجه به یک مسئلۀ زیست محیطی شهری است
که به سادگی از کنار آن گذشته و معموالً توجهی هم به آن نمی شود .در
ایران نیز با اجزای طرح ملی کهاب (برای بازیافت  300هزار لیتر بنزین در
شبانه روز) توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،کوشش می شود تا
با اقداماتی از جمله نصب تجهیزاتی در جایگاه های سوخت رسان ،حجم
بخار بنزین وارد شده به هوای شهری را کاهش دهند (اطالعات بیشتر).
همان طور که در قسمت راهنمایی تمرین نیز اشاره شده است برای حل
این مسئله باید توجه کنیم که به چه روش هایی بخار بنزین می تواند وارد
هوا شود .افزون بر مقدار کمی بنزین که هنگام سوخت گیری هدر می
رود ،دست کم به سه روش بخار بنزین به طور مستقیم وارد هوا می شود.
از آنجا که میانگین مصرف روزانۀ بنزین در تهران  20میلیون لیتر است لذا
داریم:
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مرتبۀ بزرگی حجم بخار
8
 = 20ML + 20ML + 20ML~10 Lبنزینی که وارد هوای
شهر تهران می شود

از مخزن تانكر ،هنگام
دریافت سوخت از
خطوط لوله

از مخزن جایگاه پمپ
بنزین هنگام دریافت
سوخت از تانكر

از باک یک خودرو
هنگام سوخت گیری
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همانطور که در کتاب نیز اشاره شده است دانش آموزان در علوم سال
هفتم با تعریف چگالی آشنا شده اند و فعالیت های ساده ای را هم در
این خصوص انجام داده اند .لذا در این بخش و با توجه به ماهیت
فصل اول ،ضمن یادآوری این تعریف ،دانش آموزان را از طریق حل
مسئله با یكاهای چگالی و تبدیل آنها با یكدیگر آشنا کرده ایم.
به روش تبدیل زنجیره ای داریم:
1000 kg m3 = 1000 kg m3 1 1
1000g
1m3
() = (1000 kg m
()
) = 1 g cm3
1kg 106 cm3
3
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با توجه به این که چگالی بنزین از چگالی آب کمتر است (با توجه به
جدول  )8-1انتظار می رود دانش آموزان توضیحی قانع کننده برای
پاسخ به پرسش ارائه دهند.
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دانستني برای معلم اُسمیم ( )Osmiumاز عنصرهای جدول
تناوبی و با نشانه  Osاست که نخستین بار در سال  1803میالدی
کشف شد .این عنصر یكی ازکمیابترین فلزها در پوستۀ زمین است.
نقطۀ ذوب اسمیم کمی بیشتر از  3000درجۀ سلسیوس است و به
طور عمده به عنوان عنصر آلیاژی در آلیاژهای پالتینیم کاربرد دارد و
حضور آن در این دسته از آلیاژها ،سبب سختی بسیار زیاد آنها می
شود .آلیاژ  90%پالتین و  10%اسمیوم در ایمپلنتهای پزشكی مانند
ضربان ساز قلب و تعویض دریچۀ قلب کاربرد دارد .همچنین اسمیوم
تترا اکسید برای بررسیهای میكروسكوپی جهت تحریک بافت چربی
و کشف اثر انگشت کاربرد دارد.

𝑉 = 4.70L = 4.70 × 103 cm3
khalily@gmail.com

𝑚 = 𝜌𝑉 = 1.05 g cm3 4.70 × 103 cm3 = 493g

قبل از حل این تمرین ،بهتر است از دانش آموزان بخواهید تا پیش
بینی کنند که جرم هوای داخل کالس تقریباً چقدر است .معموالً
نتیجۀ پیش بینی آنها خیلی کم تر از مقدار واقعی است!
برای تعیین حجم کالس ،ابتدا باید ابعاد کالس توسط دانش آموزان
تخمین زده شود .اگر ابعاد یک کالس فرضی 4m × 9m × 3m
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براورد شود ،در این صورت داریم:
𝑉 = 108 m3
𝑚 = 𝜌𝑉 = 1.29 kg m3 108 m3 = 139 kg

توصیه می شود فعالیت های  7-1و  8-1به طور گروهی توسط دانش
آموزان انجام شوند.
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با توجه به مفهوم چگالی دانش آموزان به سادگی می توانند به این
پرسش پاسخ دهند.

پرسش پيشنهادي
khalily@gmail.com

با توجه به مفهوم چگالی ،هر یک از شکل های  1تا  4را به یکی از گزینه های (الف) تا (ت) مرتبط کنید.
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()1
الف) چگالی جسم از چگالی آب بیشتر است.
ب) چگالی جسم بین  0.6تا  0.8گرم بر میلی لیتر است.
پ) چگالی آب و چگالی جسم مساوی اند.

ت) چگالی جسم حدود نصف چگالی آب است.

()2

()3

()4
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راهنماي پرسش ها و مسئله هاي فصل 1
khalily@gmail.com
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 -1دانش آموزان در پاسخ به این پرسش باید به موارد زیر توجه کنند:
هیچ نظریهای در فیزیک به عنوان حقیقت پایانی در نظر گرفته نشده است.
این امکان همواره وجود دارد که مشاهدههای جدید ایجاب کنند که نظریهای
بازنگری یا رد شود .این در ماهیت نظریۀ فیزیکی نهفته است که میتوانیم
یک نظریه را درصورت یافتن رفتاری که با آن ناسازگار است رد کنیم.
 -2در پاسخ به این پرسش توجه کنند که :در فیزیک ،مدل صورت ساده
شدهای از یک دستگاه فیزیکی است که تحلیل آن در شرایط واقعی و با
جزئیات کامل ،دارای پیچیدگی های فراوانی است .مدل آرمانی ،ساده ترین
شکل ممکن برای بررسی یک دستگاه یا پدیدۀ فیزیکی است .برای ساختن
یک مدل آرمانی ،باید روی مهمترین ویژگیهای دستگاه تمرکز کنیم و
اثرهای جزئیتر را نادیده بگیریم.
 -3به ترتیب از راست به چپ (قسمت باال) :نرده ای ،اصلی
به ترتیب از راست به چپ (قسمت پایین) :تغییر نکنند ،متر ،ثانیه ،تندی
متوسط ،سرعت متوسط ،نیرو و شتاب.
 -4در این گونه تخمین یا براورد طول اجسام اطرافمان ،از چشم و ذهن خود
کمک می گیریم .در این گونه تخمین ها ،که به تخمین های مبتنی بر
حواس نیز موسوم اند ،مقدار براورد شده را گزارش می کنیم.
 -5امرزوه ترازوهای آشپزخانه عمدتاً به صورت رقمی (دیجیتال) ساخته می
شوند و دقت خوبی دارند ( مانند ترازوی شکل صفحه بعد که دقت آن یک
گرم است) .ترازوهای مدرج آشپزخانه ،معموالً دقت کمی دارند و برای انجام
این فعالیت توصیه نمی شوند ( مانند ترازوی شکل صفحه بعد که دقت آن
 20گرم است) .اگر جرم تعدادی سوزن (مثالً  50عدد) را به کمک ترازوی
رقمی به دست آوریم و مقدار حاصل را بر عدد  50تقسیم کنیم ،مقدار به
دست آمده به جرم واقعی یک سوزن ته گرد نزدیک است.

khalily@gmail.com
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ترازوی رقمی آشپزخانه با دقت یک گرم

ترازوی مدرج آشپزخانه با دقت  20گرم

 -6دانش آموزان می توانند به حرکت رفت و برگشتی یک آونگ ،خروج قطره های آب
khalily@gmail.com

از یک شیر آب که سفت بسته نشده است برای مقیاس های کوچک زمان اشاره کنند و

برای مقیاس های بزرگ زمان نیز می توانند به شبانه روز ،ماه ،فصل و سال به عنوان
پدیده های تکرار شوندۀ طبیعی اشاره کنند.
 -7الف) با توجه به جدول  ،5-1هر سال تقریباً  3.15 × 107 sاست .بنابراین یک
قرن برابر  3.15 × 109 sو یک میکرو قرن برابر  3.15 × 103 sخواهد شد که

برابر  52.5 minیا تقریباً  50 minمی شود( .اشاره :امروزه در بیشتر نظام های
آموزشی دنیا ،هر جلسۀ مفید کالس درس را  50دقیقه که تقریباً برابر با یک میکروقرن
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است در نظر می گیرند).
ب) به روش تبدیل زنجیره ای داریم:
= 31.7year

1year
3.15×107 s

109 s = 109 s 1 = 109 s

 -8الف) با توجه به فرض های مسئله ،ابتدا مساحت سطح زمین را پیدا می کنیم.
𝐴 = 4𝜋𝑅2 = 4 × 3.14(6.40 × 106 m)2 = 5.14 × 1014 m2

1hektare
= 5.14 × 1010 hektare
104 m2

𝐴 = 5.14 × 1014 m2
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ب) مساحت کل کشوری که به دریا دسترسی دارد ،شامل مساحت خشکی و مساحت
بخشی از دریا (رودخانههای مرزی ،جزایر و نوار ساحلی) است .برای محاسبه مساحت

یک بخش از دریا و برای سادگی ،منطقه مورد نظر را به صورت مستطیل در نظر می
گیریم.

محاسبة مساحت محدوده آبهای سرزمينی در شمال ايران:
khalily@gmail.com

طول خط ساحلی در شمال کشور (طول مستطیل موردنظر) با در نظر گرفتن مقیاس حدود 900
کیلومتر است .از طرفی عرض آبهای سرزمینی در این منطقه  15مایل دریایی است (با توجه به

توافق سال  1394شمسی بین رؤسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر) .با در نظر گرفتن
اینکه هر مایل دریایی معادل با  1852متر است بنابراین عرض آبهای سرزمینی در شمال کشور
 27780متر است .بنابراین مساحت آبهای سرزمینی منطقه شمالی کشورمان حدود 25000
کیلومتر مربع است.

محاسبة مساحت محدوده آبهای سرزمينی در جنوب ايران:
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طول خط ساحلی در جنوب کشور  4900کیلومتر و عرض آبهای سرزمینی در این منطقه به
استناد یک کنوانسیون بینالمللی 12 ،مایل دریایی یا معادل با  22/224کیلومتر است .بنابراین
مساحت آبهای سرزمینی منطقه جنوبی کشورمان حدود 109000کیلومتر مربع است.

محاسبة مساحت کل سرزمين ايران:
از آنجا که مساحت بخش خشکی ایران برابر  1648195کیلومترمربع است ،مساحت کل سرزمین
ایران برابر  1782195کیلومتر مربع است که حدود  7/5درصد آن مربوط به بخش دریاهاست.
با توجه به نتیجۀ قسمت (الف) ،مساحت کل سرزمین ایران ،حدود  35صدم درصد از کل مساحت

زمین است.
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 -9هدف این این مسئله ،آشنا کردن دانش آموزان با یکای قیراط است که ممکن است
در رسانه های مختلف در خصوص آن مطالبی بخوانند یا بشنوند.

 -10با توجه به داده های مسئله ،آهنگ رشد این گیاه را برحسب میکرومتر بر ثانیه به
روش تبدیل زنجیره ای پیدا می کنیم:
khalily@gmail.com

3.7m
1day 106 μm
μm
()
()
) = 3.06
(= 1 1
14day 86400s
1m
s

3.7m
3.7m
=
14day
14day

 -11با توجه به داده های مسئله داریم:
1ft = 12in = 12 × 2.54cm = 30.48cm = 0.3048m
30000ft = 30000 × 0.3048 = 9144m ≈ 9km
 -12با توجه به جدول  ،5-1هر سال تقریباً  3.15 × 107 sاست .بنابراین داریم:
2550year = 2550 × 3.15 × 107 s ≈ 8 × 1010 s~1011 s

Telegram: @khaliliboroujeni

مرتبۀ بزرگی سن سنگ نوشته برحسب ثانیه
 -10هدف این مسئله ،آشنا کردن دانش آموزان با برخی از یکاهای متدوارل در صنعت
حمل و نقل دریایی است.
الف) با توجه به داده های مسئله ،داریم:
1knot = 0.5144 m s
0.5144 m s
≈ 7.20 m s = 26 km h
1knot

www.avang.org

ب)

14knot = 14knot

7.20 m s = 7.20 m s 1 1
1mi
3600s
()
) ≈ 14 mi h
1852m
1h

()= (7.20 m s

-14
 = 53.5mm − 11.0mm ± 0.5mm = 42.5mm ± 0.5mmطول جسم
khalily@gmail.com

از آنجا که موقعیت جسم نسبت به ابزار اندازه گیری تغییری نکرده است،
کافی است فقط یک بار خطا را گزارش کنیم.

 -15با توجه به شکل ،دقت تندی سنج  2 km hو خطای آن  ±1 km hاست.

115 km h ± 1 km h
Telegram: @khaliliboroujeni

رقم غیرقطعی

 -16دانش آموزان باید توجه کنند که در ابزارهای رقمی ،یک واحد از آخرین رقم نمایش
داده شده در نمایشگر ابزار رقمی ،برابر دقت آن است .مثبت و منفی دقت نیز ،برای خطای
ابزار رقمی است.

www.avang.org

20.083mm ± 0.001mm

(الف)

16.67mm ± 0.01mm

(ب)

خطای ابزار اندازه گیری

رقم غیرقطعی با رنگ آبی مشخص شده است.

 -17الف) یک فرد بزرگ سال به طور میانگین در هر  4ثانیه یک مرتبه نفس می کشد.
با توجه به جدول  ،5-1هر سال تقریباً  3.15 × 107 sاست .بنابراین مرتبۀ بزرگی نفس
khalily@gmail.com

های یک شخص در مدت یک سال  ،از مرتبۀ  107است .سن میانگین یک فرد نیز 75
سال است که مرتبۀ بزرگی آن  102سال است .به این ترتیب تعداد نفس هایی که یک
شخص در طول عمر خود می کشد از مرتبۀ  109تخمین زده می شود.
ب) چشم هر فرد معموالًدر هر  10ثانیه یک بار پلک می زند و یک سوم هر شبانه روز را
هم در حال خواب است .به این ترتیب تعداد پلک هایی که چشم یک شخص در مدت
یک سال می زند ،از مرتبۀ  106و در طول عمرش از مرتبۀ  108تخمین زده می شود.
 -18ابتدا مساحت سطح زمین را پیدا می کنیم:

Telegram: @khaliliboroujeni

𝐴 = 4𝜋𝑅2 = 4 × 3.14(6.40 × 106 m)2 = 5.14 × 1014 m2

از آنجا که حدود  70درصد سطح زمین را آب آقیانوس ها فراگرفته است و عمق اقیانوس
ها از مرتبۀ  103 mاست ،مرتبۀ بزرگی حجم آب اقیانوس به صورت زیر تخمین زده
می شود:

𝑉 = 𝐴ℎ~1014 m2 × 103 m = 1017 m3
با توجه به اینکه بزرگی چگالی آب اقیانوس از مرتبۀ  103 kg m3است ،می توان
نوشت:
𝑚 = 𝜌𝑉~1020 kg

www.avang.org

خوب است بدانید نتایج حاصل از اندازه گیری های دقیق تر ،مقدار  1.4 × 1021 kgرا
گزارش کرده اند.

 -19الف) با به دست آوردن حجم و جرم قطعۀ طال ،چگالی را به کمک رابطۀ 1-1
حساب می کنیم .اگر مقدار به دست آمده با مقدار درج شده در جدول  8-1منطبق باشد،
khalily@gmail.com

می توان ادعای ساخته شدن قطعه از طالی خالص را پذیرفت.
ب) با استفاده از داده های مسئله و رابطۀ  8-1داریم:

𝑚
250kg
=
= 15893 kg m3
−2
3
𝑉 1.573 × 10 m

=𝜌

پ) چگالی طال در جدول  8-1برابر  19300 kg m3گزارش شده است .همان طور
که می دانید طالی خالص ،فلزی نرم و انعطاف پذی است .برای استحکام قطعه هایی
که از طال ساخته می شوند مقداری از فلزهای مس ،نقره ،نیکل ،پاالدیوم و روی با آن
Telegram: @khaliliboroujeni

مخلوط می کنند.
 -20با توجه به داده های روی شکل داریم:
𝑚 = 8.24g 𝑉 = 23.1 − 18.5 mL = 4.6 × 10−3 L
𝑚
8.24 g
= =𝜌
= 1791 g L
𝑉 4.6 × 10−3 L
از آنجا که  1L = 103 cm3است ،داریم:
𝜌 = 1.791 g cm3

www.avang.org

 -21الف) اگر ابعاد یک قوطی کبریت را  5cm × 3.5cm × 1.5cmتخمین بزنیم در
این صورت حجم آن حدود  𝑉 = 26cm3 = 2.6 × 10−5 m3می شود .به این
ترتیب داریم:

ادامۀ  -21الف)
𝑚 = 𝜌𝑉 = 108 kg m3 2.6 × 10−5 m3 = 2600kg
khalily@gmail.com

ب) ایتدا جرم کل تقریبی جمعیت زمین را به دست می آوریم
𝑚 = 7 × 109 × 60 kg = 4.2 × 1011 kg

به این ترتیب با توجه به فرض مسئله ،که فرضی ناممکن است ،داریم:

𝑚 4.2 × 1011 kg
= =𝑉
= 4200m3
8
3
𝜌
10 kg m
بنابراین در فضایی به ابعاد  56m × 25m × 3mمی توان کل جمعیت کرۀ زمین را
Telegram: @khaliliboroujeni

جای داد!

www.avang.org

khalily@gmail.com

فايل هاي صوتي بررسي فصل اول در دومين دورة تامين مدرس کشوري فيزيك 1
روح اهلل خليلي بروجني ،پانزدهم شهريور ماه 1395

 قسمت اول (نگاهي اجمالي به برنامة جديد آموزش
علوم تجربي و آموزش فيزيك (دريافت فايل)
Telegram: @khaliliboroujeni

 قسمت دوم (دريافت فايل)
 قسمت سوم (دريافت فايل)

 قسمت چهارم (دريافت فايل)
 قسمت پنجم (دريافت فايل)

www.avang.org

 قسمت ششم (دريافت فايل)

2 ﻓﺼﻞ

ل دومف

30 ه ص1ـ2 رین
m = 224 kg

1000m
( = 2/84 ×103 m/s
v = 2/84 km/s = )2/84 km/s()
1 km
1
1
K = mv2 = )224 kg()2/84 × 103 m/s(2 = 903 × 106 J =903 MJ
2
2

30 ه ص2ـ2 رین
m = 8/40 × 102 kg
v1 = 18/0 m/s
v2 = 25/0 m/s
1
K1 = mv12 = )8/40 × 102 kg()18/0 m/s(2 = 136 × 103 J =136 kJ
2
1 2 1
K2 = mv2 = )8/40 × 102 kg()25/0 m/s(2 = 262 × 103 J =262 kJ
2
2
∆K = K2 - K1 = 262 kJ - 136 kJ = 126 kJ

31 ه ص1ـ2 پرسش
. دارد  م  و    و ادها   ژا
.ی K1  ده و  م را ا ژا ا ا  ای ا
1
mv2
2
1
1
1
K2 = m)2v(2= m × )4v2( = 4 ) mv2( =4 K1
2
2
2
1
K3 = mv2 =K1
2
1
1
K4 = )2m(v2 = 2) mv2( =2 K1
2
2
1
1
1
K5 = )2m()2v(2= × 2m × )4v2( = 8) mv2( =8 K1
2
2
2
K1 =

: ان ای

)K1 = K3( < K4 < K2 < K5

33 ه ص3ـ2 رین
1

2 ﻓﺼﻞ
m = 68/0 kg
d = 45/0 cm = )45/0 cm( × )
g = 9/81 N/kg

1m
( = 45/0 × 10-2 m
100cm

: و داری اا  وزنو  F و ای  ااخ ی وز ن
F = mg
F = 68/0 kg × 9/81 N/kg = 668 N
W =Fd = 668 N × 45/0 × 10-2 m = 301 J

33 ه ص4ـ2 رین
F = 66/0 N
d = 18/4 m
W = Fd = 66/0 N × 18/4 m = 1/21 × 103 J

35 ه ص5ـ2 رین
:آورد ی ی  آرا ه  ن
F = mg
F = 668 N
d = 45/0 m = )45/0 cm( × )
cosθ = cos 180° = -1

1m
( = 45/0 × 10-2 m
100cm

W = )Fcosθ(d = ]668 N × )-1([)45/0 ×10-2 m( = -301 J

. ا  دوم  درّ  ا ا ه آد ر ار  اول در

35 ه ص2ـ2 پرسش
W2 = )F1cosθ1( d

.  را ر   واردو   دو در
W2 = )F2cosθ2( d

W1 = W2 ⇒ F1cosθ1 d = F2cosθ2 d
F1cosθ1 = F2cosθ2 ن cosθ2 < cosθ1 ⇒ F2 > F1

36 ه ص6ـ2 رین
d = 235 m
mg = 1/47 × 104 N
F1 = 5/00 × 103 N
θ = 45°
fk = 3/50 × 103 N

2

 است35 ه ص-2-2 سش ط بهب  ز

 است36 ه ص-6-2 ن ط بهب  ز

2 ﻓﺼﻞ

:روش اول

2
W1= )F1cosθ(d = (5 / 00 ×10 N × )(235m) = 831 × 103 J
2
Wfk = ) fkcosθ(d = [3 / 50 ×103 × ( −1)](235m) = -822 × 103 J
3

ای  ا ر آ  د ی   د  وزنو ن
Wt = W1 + Wfk = )3/50 × 103 N ×

2
× 235 m( + ]3/50 × 103 × )-1( × 235 m[ = -8/35 × 103 J
2

:روش دوم
و ازه ا. ی   وارد ی اد در ا  رایو ؤ  وو اا
:  اا ی اد در اخ
2
− 3 / 50 ×103 N = 35/5 N
2
Wt = Fd = )35/533 N()235 m( = 8/35 × 103 J
F = F1cos45° - fk = 5 / 00 ×103 N ×

39 ه ص7ـ2 رین
ی ی  دو ا  را ژرـ ا 
)(  اولی Wt = K 2 − K1 = K2
1

)(  دومی Wt = K 2′ − K1′ = K 2′
2

 آ ّ  ا اا   نی ر از خ س از  دری  دو  ژ اای Wt = Wt ن
 ی
1

K2 =

1 2 1
mv1 = (2m )v22 ⇒ v12 = 2v22 ⇒ v1 =
2
2

2

2 v2

40 ه ص8ـ2 رین
m = 8/40 × 102 kg , Wt = 7/35 × 104 J , vA= 54/0 km/h , vB = ?

ی m/s   راA   در ا ا:حل
vA = )54/0 km/h()
Wt = KB - KA

7/35 × 104 J =

1 h 1000m
()
( = 15/0 m/s
3600 s
1 km

1
1
)8/40 × 102 kg( vB2 - )8/40 × 102 kg()15/0 m/s(2
2
2

⇒ vB2 = 400 ⇒ vB= 20 m/s

40 ه ص9ـ2 رین
F = 52/7 N , m = 4/10 kg

3

2 ﻓﺼﻞ

: ا
d = 1/40 m
WF = Fdcos 0° = 52/7 N × 1/40 m = +73/8 J
Wmg = mgdcos 180° = 4/10 kg × 9/81 N/kg × 1/40 m × )-1( = -56/3 J

:ب
Wt = W  دو + W  وزنو = 73/8 J - 56/3 J =17/5 J

:پ
.ده ا   وع ن ل  از

Wt = K2 - K1
17 / 5 J × 2

1

71/5 J = m v22 ⇒
= v22 ⇒ v22 = 8/53
2
4 / 10kg
v2 = 2/92 m/s

40 ه ص3ـ2 پرسش
1
mv2- 0 =
2
1
W2t = K2 - K1 = m)2v(2 2
1 2
mv
1
⇒W1t/W2t = 2
=
3 2 3
mv
2
W1t = K2 - K1 =

1
mv2
2
1
3
mv2 = mv2
2
2

42 ه ص10ـ2 رین

.  ا در ی و و  وزن وو ه ا ب  ف   ی ظ  را در
W ) = وزنmgcosθ(d = )mgcos180°(d = -mg = -mgd)h2-h1(

: داریای
W  = وزن-)mgh2 - mgh1( =-)U2-U1( = - ∆U

44 ه ص11ـ2 رین
m = 7/50 × 10 kg
4

v = 864 km/h = )864 km/h()

h = 9/60 × 103 m

4

1 h
1000m
( = 2/40 × 102 m/s
()
3600 s
1 km

 است42 ه ص10-2 ن ط بهب  ز

2 ﻓﺼﻞ
1
1
mv2⇒ K = × 7/50 × 104 kg × )240 m/s(2 = 2/16 × 109 J
2
2
U = mgh = 7/50 × 104 kg × 9/81 N/kg × 9/60 × 103 m = 706 × 107 J = 7/06 × 109

K=

U
7 / 06 ×109 J
=
 3 ⇒ U ≈ 3K
K
2 / 16 ×109 J

44  12ـ2 ی
m = 147 kg , h1 = 87/0 m , h2 = 43/0 m
U1 = mgh1 = 147 kg × 9/81 N/kg × 87/0 m = 1/25 × 105 J
U2 = mgh2 = 147 kg × 9/81 N/kg × 43/0 m = 6/20 × 104 J

)ب
W = وزن- ∆U = -)U2 - U1( = U1 - U2 = 1/25 × 105 J - 6/20 × 104 J
⇒ W = وزن+6/3 × 104 J

.م داده ار ا  وزنو  ی ا  آن ن

46 ه ص1ـ2 تفعا
 ی.د ا ط ه ا   ر     ز   آزاد ا  د ه
) دره ا ه  ( دل    د   آن  ژد و ا   اا
 اول  در  دا  ا. ا آن آزاد خا  ژد و ا اط خ  س  و.آی
.ط ا ل  در م   ا ا  آن اد ای و   

47 ه ص4ـ2 پرسش
 ژ ا  ای  ای  اا   B     ر   در عن ار
.ر B ط     زا  ژ ا ای ای اری کن ا . دارد یا
. اا  م  در ای د و ی  ژ ا     ون

48 ه ص14ـ2 رین
.د ح) ا13ـ2( ل   )12ـ2( ل :جه
: داریای h2 = 1/1 m  و اh1 = 0  در ای
K1 + U1 = K2 + U2
1
1
m )7/2 m/s(2 =
m v22 + m × 9/81 N/kg × 1/1 m ⇒ v2 = 5/5 m/s
2
2

49 ه ص14ـ2 رین
K 1 + U 1 = K 2 + U2
v1 = 42/0 m/s
v2 = 240 m/s
1
1
m v12 + m gh1 = m v22 + m gh2
2
2

5

2 ﻓﺼﻞ
1
1
)42/0 m/s(2 + 0 = )24/0 m/s(2 + 9/81 N/kg × h2 ⇒ h2 = 60/5 m
2
2

49 ه ص4ـ2 پرسش
  دروژ ا ر  ، د ردخ ما ا و ل  ردخ پ در ا  ژا
.د اف و دا

51 ه ص15ـ2 رین
.د ی B   آن در ژ ا پ  او ژ ادر18   ان
m = 0/45 kg , v1 = 8/0 m/s
80
80 1
1
× m × )8/0 m/s(2 = m v B2
KA = KB ⇒
100
100 2
2
⇒ vB = 7/1 m/s

52 ه ص16ـ2 رین
Wر Fd cosθ 1 / 97 ×10 N ×15 / 6 ×10 m
=
=
∆t
60s
∆t
= 51/2 × 106 W = 51/2 MW
5

P=

P = 51/2 × 106 W × )

3

1 hp
( = 6/86 × 104 hp
746 W

54 ه ص17ـ2 رین
h = 90/0 m
P = 200 MW = 200 × 106 W
W
mgh
0 / 85 × m × 9 / 81 × 90 / 0
⇒ 200 × 106 =
=
∆t
1s
1s
5
⇒ m = 2/66 × 10 kg
P=

:  اا د  ریر  رو   دری   آ
 آب V=

2 / 66 ×10
= 2/66 × 102 m3
1 / 00 ×103
5

2ـ2 تفعا
 وا100 ا ر  یا زم ژار ا )ا
W = Pt = 100 W × )180 h( × )3600

s
( = 6/48 × 107 J
1h

:  اا د  زوئ   یخ    ژا
35
× 34/2 × 106 J/L
100

:  اا زرد زوئ    ای
6

2 ﻓﺼﻞ
V=

6 / 48 ×107 J
= 5/41 L
0 / 35 × 34 / 2 ×106 J / L

.د ف ی زوئ  5/41 ار
. آاد خو   ده و آ ف  خ د ف  ی اژ ا )ب
2 × 107  یاده دارین خ 20 ای   4 ادهخ  و  ن 80 ن ای  ض )پ
.ی 107 رت   آن رار ۀ ا 
ا خا ه ی زوئ ار ای .ی ظ در101   را زوئ ار ر ۀ
: د
1
7
8
10 × 10 = 10 L
! ا108 L  ه از  ه در ی زوئ ر ۀ ی

55 ه ص3ـ2 تفعا
ب )n( اد آ ) را درy(   ع و ار ازهن را ات ز ،اه  ن ز  ر  ایا
:)h = ny(  ان ای .
P=

W
mgh
=
∆t
∆t

56 ه ص1 رین
mگ ب= 1/35 × 105 kg , v گ ب= 4/12 km/s = 4/12 × 103 m/s

1
1
mv2 = )1/35 × 105 kg()4/12 × 103 m/s(2 = 11/5 × 1011 J
2
2
m ا= 7/25 × 104 kg
1 h
103 m
(×)
( = 2/60 × 102 m/s
v ا = 936 km/h = )936 km/s( × )
3600 s
1 km
1
1
K ا = mv2= × 7/25 × 104 kg × )2/60 × 102 m/s(2= 24/5 × 108 J
2
2
Kگ ب 11 / 5 ×1011 J 11500 ×108 J
≈ 469
=
=
K ا
24 / 5 ×108 J
24 / 5 ×108 J
Kگ ب  470 K ا
K گ ب=

56 ه ص2 رین
m = 1/40 × 10 kg
8

m
( = 12/0 × 103 m/s
km
1
1
2
8
K = mv = × 1/40 × 10 kg × )12/0 × 103 m/s(2= 101 × 1014 J
2
2
v = 12/0 km/s = )12/0 km/s()103

: داری،  داTNT    ه  آزادژ ا ای ا ا
101
101 ×10 J
=
× 105  2/4 × 106
9
4 / 18 ×10 J 4 / 18
14

7

2 ﻓﺼﻞ

.ده ا TNT  ن  دل دو  آنژً ای ی

56 ه ص3 رین
Wt = ∆K
Wt = K2 - K1

1
2
1
 ب Wt′ = )2m(v2
2
1
(2) mv 2
Wt′ 2
=
=2
1
Wt
mv 2
2

 ا Wt = mv2

. ) (ا ا  دوی ) (ب ه در مر ا

56 ه ص4 رین
m = 145 g = )145 g()1000 kg/g( = 145 × 10-3 kg
F = 75/0 N , d = 1/45 m , Wt = ∆K

 ظ ف ا و ر از
Fdcosθ = K2 - K1

75/0N × 1/45m =

1
× 145 × 10-3kg × v2⇒ v = 1 / 50×103 ⇒ v = 38/7 m/s
2

56 ه ص5 رین
 داری ژر ـ ا  را   .
Wt = K2 - K1

ار ق ز ا و ایده ا ا     یK1 > K2   ا  ای   Wt ا
.د  درو خ ی ا

56 ه ص6 رین
1

 اول  درW1 = K2 - K1 = mv2
2
 دوم  درW2 = ∆K
W2 = K2 - K1
1
1
W2 = m )3v(2= 9) mv2( = 9 W1
2
2

.د مر ا ا 9 ی  در
8

2 ﻓﺼﻞ

57 ه ص7 رین
.د ا ی    دو ا زی.خ
ام خر ا ای  د ی  را   دو ن زاوی  غ   در
 دو  و ی ژ ا ی، ژ اد ی مر ا   رو و،ژ اظ  از   .
. غ ا آ

57 ه ص8 رین
kg
( = 158 × 10-3 kg
1000g
h = 185 m , v = 12/4 m/s

m = 158 g = )158 g()

.  ژات اغ ا  دوم  و در وزن او ر  ا ر  اول ای در
 اول = mgh = 158 × 10-3 kg × 9/81 N/kg × 185 m = 287 J
 دوم W = ∆K = K2 - K1
=

1
1
mv2 = × 158 × 10-3 kg × )12/4 m/s(2= 12/1 J
2
2

.ار ا  دوع ای ا  ر

W  = 287 J + 12/1 J = 299 J

57 ه ص9 رین
ژ اای .د ماره ا  رور ای د ا اره اره    و ن ای
.  اره 

57 ه ص10 رین
 ژ ا ف ، ژص اب در خ  . ا ار اره   ژا
ی ظ  در أ    یا  ژ اّ  ا.ه ا ر  تئ    اا
 ه ا  داده  ب  در ر ن   .   و ی ، ا  دارد و
.U  ∆ اU  دارد ای  در

57 ه ص11 رین
 ظأ در ع از ار ، م    دوا ) ز ( ا  ژ ـ ادر )ا
. دارد ه
 ـدر )ب
.ن ا ی آا  ژات اغ  ر ا ای ـ زیپ) در
ت) در

58 ه ص12 رین
9

2 ﻓﺼﻞ

کون ا دار  ی  در  وها ن ر یعا از ار زین ا ی   )ا
.)v = 2gh (  دارد ع ار 
م ا زی ا  و ا ر  و ای اا ا  ژات اغ   وزنو ر )ب
. دارد

58 ه ص13 رین
h = 225 m
v = 198 km/h = )198 km/h()103
K1 + U1 = K2 + U2

h
m
( )3600 ( = 55/0 m/s
s
km
U2 = 0 ای ی ا  أ  را ز

1
1
m )55/0 m/s(2 + m × 9/81 N/kg × 225 m = m v22 ⇒v2 = 86/2 m/s
2
2

58 ه ص14 رین
v1 = 35/0 m/s , v2 = 32/0 m/s , h = ?

: داریای ی ظ در أ  را ن از ا ن
K1 + U1 = K2 + U2
1
2

1
2

= m )35/0 m/s(2 = m )32/0 m/s(2 = m × 9/81 N/kg × h ⇒ h =10/2 m

15 رین
ای ن اا ی در ا آ  ع ون ار ، ژ ای  ا اری کن ا
  ی ژ ان دارم ی ن  د و در ان خ ی  ز ردخ ظ  در آ
. دااخ

16 رین
m = 45/0 g
v1 = 1/22 km/s = )1/22 km/s()103
h = 1/62 m

m
( = 1/22 × 103 m/s
km

v2 = 0/425 km/s = 0/425 × 103 m/s

)ا
Wf = E2 - E1
Wf = )K2 + U2( - )U1 + K1(
1
1
=] × 45/0 × 10-3 kg × )0/425 × 103 m/s(2[ + 0 - ] × 45/0 ×10-3 kg × )1/22 × 103 m/s(2
2
2

10

2 ﻓﺼﻞ

+ 45/0 × 10-3 kg × 9/81 N/kg × 1/62 m[
Wf = -29/4 × 103 J
. ا  ک او ر   در  ا715 × 10-3 J ا  وزنو ر )ب

59 ه ص17 رین
m = 12/5 kg , hA = 5/00 m , hB = 3/20 m , vB = ?

)ا
EA = EB
UA + KA =UB + KB
m ghA = m gh B +

1
m v B2
2

1
2

9/81 N/kg × 5/00 m = 9/81 N/kg × 3/20 m + v B2 ⇒ vB= 5/94 m/s
 ا  ژات اغ   ، اا  وزنو ر )ب
Wmg = -mg∆h= -mg)hC - hA(
= -12/5 kg × 9/81 N/kg × )2/00 m - 5/00 m( = +367 J

59 ه ص18 رین
چ د و  ری   د (  آنا  ژ ا  اا دن  از ر  ژ) اا
 و ا خ ا و د  آنژ از اار   درای )د  داده  ی  ژا
. آان خ  ر  ازی   ار  د ا خ
.د داردز وآرت دا  ردخ ل ا ب) در ای

59 ه ص19 رین
m1 = 6/80 × 10 kg , t = 186 s , h = 78/4 m , 2m = 3/20 × 10 kg
2

2

m = m1 + m2 = 1/00 × 103 kg
W mgh 1 / 00 ×103 × 9 / 81 × 78 / 4
=
=
t
t
186
3
P = 8/35 ×10 W
P=

P = )8/35 × 103 W()

746 hp
( = 6/23 × 103 hp
1 W

59 ه ص20 رین
m = 78/5 kg , t = 84/0 s , n = 50  , y = 28/5 cm
h = ny = 50 × 28/5 = 1/42 × 103 cm = 14/2 m
P=

11

W mgh 78 / 5 × 9 / 81 ×14 / 2
=
=
= 1/3 × 102 W
t
t
84 / 0

2 ﻓﺼﻞ

59 ه ص21 رین
v1 = 0 , m = 72/0 × 104 kg , d = 2/05 × 103 m
v2 = 254 km/h = )254 h/mk()103

m
()
( = 70/5 m/s
km 3600

)ا

Wt = ∆K

1
1
m) v22 - v12 ( = × 7/20 × 104 kg )70/52 - 02( = 1/79 × 104 J
2
2
h = 565 m , v3 = 328 km/h = 91/1 m/s

Wt =

)ب
Wmg = -∆U = -mg)h2 - h1( = -72/0 × 104 kg × 9/81 N/kg × 565 m = -3/99 × 109 J

و ـ3 )lift(  و ـ2 )thrust ا( ا   و ـ1 .  اا   دیو  )پ
 ا  و اوج ر ل  درا   زو ی  و ا و و ر  )drag( ا و
. ا
 ن اوج ز  ر )ت
Wt = ∆K
1
2

= mv32 =

1
× 72/0 × 104 kg × )70/5 m/s(2 = 1/79 × 109 J
2

)ث
P=

Wt −Wmg

t
2 / 20 ×109 J
P=
= 3 /6 × 107 W
60s

60 ه ص22 رین
h1 = 2/05 × 10 m , h2 = 2/70 × 10 m , ∆h = 6/50 × 10 m
3

 2 ا

3

2

∆U = mg∆h = )8/60 × 102 kg( × )9/81 N/kg( × )6/50 × 102 m(

= 5/48 × 106 J
∆U 5 / 48 ×106
=
= 2/74 × 106 J
2
2
2 / 74 ×106 J
0 / 28
  ان = )0/28( P ⇒ P =
= 9/78 × 106 W = 9/78 MW
1s
hp
6
= )9/76 × 10 W( × )
( = 1/31 × 104 hp
746 W

  یا

زده از   و ه دو د  ه د   در ای، ۀ ر1 ی ب ً در :(
). غ  در28   در17/5
12

م س فصع را
 فصئ  وین ،سش ،ت فع را:بخش اول

2ـ3 تفع
  در  از آ.  ی یا  وز یا  زانآ دا،ده  م ای ا
ان ا ،) اا 40  30  ای  (دری  درل  ا  دهل  ،ز
. داد   ار   را  درونا  د و ا د  ز را ل

1ـ3 سش
   ) ا500 m/s ود ق ا (در دا  دردر زی    ا ) ذراتا
. ها ق ا دی  ق ا  از ی  ت  در،  ورها  د و  ل
. ی ی رو ر   وک ار ا ی ل  
ی  درر .د  ای ر  ز    ،داد ا رخ  در ۀی ب) ا
. ار  ل ، ز  دی

1ـ3 ین
  اا 10 m    ا  ی ار
-10

V1 =

4
π
πR3 = )2 R(3  0/5 × 10-30 m3
3
6

V2 = a = )10 ( = 10 m
3

-9 3

-27

  اا 1 nm د ا   ی  از

3

  اا  داد  ان در ای   را ای اد   ای
N=

10−27 m3
V2
≈ 2000
=
V1 0 / 5 ×10−30 m3

2ـ3 سش
ا  د و ایر داریو  س اد در ی  وی ،ه روز  و در ا درزی
. ا در آن

3ـ3 تفع
زانآ دا   و ور م و  در زایا داا ران ، ای  ونا
 ای. ده ا اDVD ب و  ی  »یش آ  م « ز آ  ازا ،
).وی www.avang.org/nano.html   ع اا( .ه ا  ر رات ا ز آ
1

3ـ3 سش
  را   ی  و.  ور ل ی وده  در  و
ر ، دی     ط ه   ل    در وا، دی یی
   ر )ک ا  ( د ن    . ا ل د ی از ا
ل د ی از ا ر ه        از وادی   ه 
م  .     ا دو ،  ، د ا در ای  و ن  وا
   وی ای اا ار  ور  ا   دول ن ،ا  دن دو
ی ی   و    و  و ل ی  ور ل    د
.

4ـ3 تفع
رت دی  د و  آبل  و   )ه  دو ی( هی ی ه ودنا
.د   آب را   آب ول  وی

4ـ3 سش
.ی   آبل    دیا ، دای ا  آب را د،4ـ3   در) اا
ص ع در  ای  زم ا( د ی ل     دای ارت دی
. ا ، رورگ ه  دای .) ا ز
.د ی ل  و   ، دایب) ا
.   و ب ا  )پ

5ـ3تفع
 ل   آبل  ط ار د  ،    رو دوده یی ن ی ا
ل آب ی د ی اا  ده، دودی  ی روی   (   واردوی ی ی د و 
  رول آب رد ر   ا ، د ه   و   از آ.) ا
.  د  ری   رو     رودوده ی

6ـ3 تفع
د رت ل  آب ول   دو  از  ان ،ده   ای 
.ن ا 0/15  0/10  و  ای د ن ی آز.آورد

7ـ3 تفع
ک رس و  ده از ا،زه  دا ذ آب  از ا ،ا ایی ران رات از ای
ه روج  ،ِ  از ای.داد  روز َورزی  و آن را   ،4  6    از آن د آ
غ در ۀ ده از ا    در.د ده اد ض آب در ی  ا 
.ه ا ره ا روج 
2

5ـ3 سش
د وP0 ا  از ر ،ی   در  ره ا  ای 3ـ3  را   زانآرود دا را
.ن ااز ی    دری  از ر ی   از ی  در.دارد

2ـ3 ین
)ا
 از آب ر = ρgh = )1000 kg/m ()9/81 N/kg()5m(
= 49050 Pa
 ر = P = P0 + ρgh = 1/01 × 105 Pa + 49050 Pa
= 150050 Pa  1/5 × 105 Pa
3

F

 داری  ای . داری آ ل م  ازP =  را زانآب) دا
A
F = PA = )1/5 × 105 Pa()10-4 m2( = 15 N
. هرا ک وش درد ا ا   ا 1/5  دل وزن ی و ای

3ـ3 ین
  اا  ی  و ر در فا
∆P = ρg∆h

 داری  ای . ا20 cm  ی،  ل ا ∆h  در آن
)106/8 - 105/0( × 103 Pa = ρ)9/81 N/kg()0/2 m(
ρ = 917 kg/m3

4ـ3 ین
،ا ن  وزن ایا  در وا ،ا را  ن  از ای د و ، P =

F
ده از را ا
A

.آوری د

F = )10 Pa()1 m ( = 10 N
5

2

5

F = W = mg ⇒ 105 N = )9/81 N/kg(m
m  104kg

.ه ا زی  9 ع ار  ز  از،م  اید در ود ،دار   

6ـ3 سش
 از آب دا درری ا ا ، ا ه   از 14 ود  آب  ) از آا
.ره داردع ا  ای  ا ! ا  10 ود ل   ا د ر ، دها
 رود  ر   ه در ن  وا ر  ط ،ی  ه درون  ر )ب
3

.د آوردو ا ر دل ر ه ن ل
ه  ،  درون   ر دن ر و واردد    دا ا  ورودا راخ ری پ) ای
  از   دیا . ود ار    راراخ ری  و ای بر را اد  ی ا .ا
.ی رد  ور ن      دی،

8ـ3 تفع
.      .    ا  ، هی و آز2 ی ب 1ـ5  یآز
5ـ3 ین
 ل ن دارد دری گ  در    اد ای   آن ی ی  ای  در  ا
ر   ری گ م را در ل  د  ا .ده ا ت ا  ر آن  و از
) ا ا 20  10 (  ا ر گ   ن در آن
∆P = ρgh
1330 Pa = )1045 kg/m3()9/81 N/kg( h ⇒ h  13cm
،ر زو  از  60  50 ود   د  در،د  ی م   ا ارا ای
. ان را آوی 

9ـ3 تفع
 از دو ،ا    از آ.د س  آن ا ار    را آی و
 ی  ا . ور ر  آب ه رو  ی ا ، ا آ  از  ار
س ا  ازد زی ان  س     آ .  آبز رو  ده    ه را
.رود ف آب درون ظ  ی رت  در ای.د رج  آن  را ازی در

7ـ3 سش
از راست به چپ
.رود   رود  و ا ز  د  از وزن ور و ـ
. ور  آب رو  و اا   وزن ور و ـ
. ف ظ    ط  درون آب   و اور و  از  وزنو ـ
. ور رت  درون آب  و اا  وزنو  ور و ـ

8ـ3 سش
. ط ف ظ ف    و اور و  ازرگ  وزنو ) را(  ا ـ در1
.ره ا   از   ای در ای
 در    ف    و ا  وزنو رگ از ور و ) (  ا در
.ره ا   از   ای  در ای. ور ر  آب
. از ل  درور و   وزنو ،ور  در
4

ا .د ازو وارد  ف و در ظ  ،ه  وارد د ا  ور و  از ا ـ2
.د ن  رارگ د ،دن ا  وارد ازو 
، ا رت   و. داد  آن را ه  رۀ  ان ،  ی   ـ3
 آ   در. ا ه ن داده   در  دی   ، آن ه  رۀ 
ور  آب ) روه ا U  (  ی      در.رود و  درون آب 
.ه ا ن داده ب  آن در  ده ا   ،د   س ا.

10ـ3 تفع
   زانآ دا رود ر ا.م د ا اب و وز   ی  ده را  ای
  ی د ا ،ی آز ه    و  ا ااا ن  
.د
و ، ب   در  د در  وارد   ،  دل وزن وی  ا  در
 .د  وارد     ف  از و   و در   از وزنود  ور
.رود و  در آب   ، ا  در ای

9ـ3 سش
. د   ای د   در  د    زانآ دا رود را
ی  د    ا .ی ای آن ا د دی  ز ،  ازو  آب
. ی   آن 

11ـ3 تفع
 ای .ی  ر آن  وی نی د زی    ا ،د   ن در د )ا
 د و   آب از ر   آب  ا ر ،د   د  در در،ا ر   
.د ه اف ا ات ری رت   ر ف اد
 از .ار ا )ی ز و ( ره  ا   ا د ن ده   ایب) در وا
ی  د  ،ی ف ر آب دو  وی   از آب ر ،ی  دو ن آبی ن ار
. ه  ف

10ـ3 سش
ای ا ع  د و ا ر   ،س و ا آب دری )ا  نی( د ) وزشا
.  اج دری ا عار
  زیا   و دری  ز   روا ر ، ا ل ن در ب) و
.د  ف  ز  دن ُ   دارد ر  ز

5

3  فصه  وسش
ه ارائ  ا ی ی  ی  و م    زانآرود دا رـ ا1
 ی ز ده در .ده ا    وت ۀند     ای.د
.را دارد
ا   د  آ ن وارد  یو  و  و در ا  دا م ای  دو ـ2
    ک ا ا .ز  ً  و   آن را از ی ای .
 ایرای  و ل  و  ا  رد  د ده ا از رو  ی   رو
. یای ا
ون م و      ا  را از دو  داریا  ز  ایا
.د ار دو  دری ن
رد  د) و 1019  ا از cm3   (درا ) در500 m/s( د زیل ،ق ا) در دـ ا3
.  آرها  و   ،چ  ذرات در
ف ه ا  از  ر ر ادا د چ و  ذرات ری ا ل رد ب) ا
 ا  در ر  ً ت ا چ د ذرات ه   در  از آ. ط ز
  رد آ  و اد دارا و ل  د   ،  ز   
.د چ  ذرات
ل ان    ا در  ن   ان  . ا 1ـ3    )ـ ا4
.د ره ادی
 و درری  ، درد  درونا ل ،د  )Permeability( اوای   د )ب
. رج  از آن ً 
.د ا ب در ا  ـ5
.  3ـ3    ـ6
. ا   آب ول  دو  از  آبل    و )ـ ا7
 از آب درای  د  ، آبل  و ، ون  را از آب   وای
. ی ی   د و    افا
  ی ن ع ارa   در ا ،د  رخ ،ری   دری ۀی ب) از آ
 ارۀ دا ل  وی  دو  از ی ل  و . ا ،b 
.ا
 و  ی  آب درل  و دنرگ  زانآرود دا ر) اـ ا8
. رهد اک ذرات ریا
س   را ا  و از آ) دو ً( زانآ دا  ر رت ی  را ب) ای
 در   ا ،» در اید ری  ررت «راه   زانآ دا. دارائ
. یص د ای
. ا ن    را و در زی ن ای ا، آبل  و دنرگ ـ9
ص  درا   ، زیوی  ون ا، در ایarchersh  واژۀ  ا زانآدا
6

. ی دن  ات ر
 داریP =
P = 2atm - 1atm = 1atm  105 Pa

F
ده از را ا ـ10
A

A = 4 × 10-6 m2
F = PA = )105 Pa()4 × 10-6 m2( = 0/4 N
F = W = mg ⇒ m  40g

) ر   ه ر (   )ـ ا11
 ۀ درون ن  از ر  ر  ای.د ف واردۀ درون ظ    ون ا ر )ب
. اا
. ا76cmHg  ی105 Pa ود ر دری پ) در
رود ر ا.ی  فۀ درون ظ   ه ار وارد ر ا زی،ی  ه ن عت) ار
. د ه را  ا در ر   دا س آنا  و ا 18ـ3  
 داده   ا زانآ و از دا  ا  ای ا ی ران   (ث) را
. ب  ا ار ّ   ای  ا را در ر ، رو
5
 8 × 10 Pa   ز  از 3  2 ع ار ا ر ، ب18ـ3  دار    )ـ ا12
ر  را  ا ر ی  دار و زان از روآ دا رود را ا .  7 × 105 Pa
. ارش ی
،ان د    ع ار ازا ،P = P0- ρ gh  در راρ = 1/01kg/m3  وP0 = 105Pa ار  )ب
. ی  ا   ب را ه در آد  زانآ داب ا . آوردد  ا را در آن ر
  اا ، او   ر وارد  اص ر درون ری فـ ا13
∆P = ρgh  )1000 kg/m3()10 N/kg()6/15 m(
= 6/15 × 104 Pa  0/65 atm
  ً ا اص  د   و ا   ر ف ا ای،د ه دی ر
.  ی    از ی،ون ا  آن از آب دی    در،د ن در دا 
 آنرو رو در دی  و،ρ1 ی  ρ2 ی س  ط در  ازاز (ی   دو در ـ14
 داری،ل ده از ا) و اρ1 ی در
Pg + ρ1gh1 = ρ2gh2 + P0
 داا ه  دادهدی اری 
76/5 × 103 Pa + )13/6 × 103 kg/m3()9/81 N/kg()0/22 m( = 101 × 103 Pa + ρ2)9/81 N/kg()0/4 m(
⇒ ρ2 =

−24 / 5 ×103 + 29 / 4 ×103
4 / 9 ×103
=
 1260 kg/m3
3/9
3/9

ل داری ده از ا و ا      ـ15
P1 = P2 ⇒ PA = PB + ρgh
P3 = P4 ⇒ PB = P0 + ρgh

7

15   ط

ه داری  دادهدی اری 
1/20 × 10 Pa = PB + )1000 kg/m ()10 N/kg()h(
PB = 1/01 × 105 Pa + )1000 kg/m3()10 N/kg()1/12 m(  1/12 × 105 Pa
 داری  در راPB اری 
0/08 × 105 Pa = 104 h ⇒ h = 0/8 m = 80 cm
 داریی س دو   و در    ،ه ا ده ا از آب و روو  ن ـ16
P + ρoilgh = P0 + ρwatergh
  اا   درون ریا ا ر   ای . ا  ه ه دا ر P  در آن
∆P = P0 - P = )ρwater - ρoil(gh
= )1000 kg/m3 - 805 kg/m3()9/81 N/kg()78/6 × 10-2 m(  1511 Pa
 در آ   از    ۀی ار  و  و  رژی ن ـ17
   د ن  ای. ور  آب از آب رو ور و  د ا ،ه ا دها
. ور  آب رو،  ف  و آب ا  از  در آنر ر  ز  و ، 
د آن ا   را درون ظ  .م د اا  زده در ای د  ی
رت  در ای.د ار  آبور رو       آب ا  ر آ.ازی ، ا  دی
. ار ر   ر ًی ،    در ی  ا 
.  ح آن  وب در 24ـ3   ـ18
5

3

 وc   ازرگ a   . ا  آب  از آ  وور  آب رو   ـ19
3
 دی a     . اb   ازرگ c 
4
1
1
. دارد  ،م ا دی ی  و در اور ر ود آن در آب b   . آن
3
2

دی c     در او ر آن در آب

.   آن  ح  و23ـ3   ـ20
.ر د    آن  واردور و ) درون آب ا ر  (یور ا  ـ و21
 ل  درD   و درایل ا  درB   و در ا  آب E  وC ،A  ) درـ ا22
. ا E  وA   ازC   آب در    ی زانآ دا.ا
)ب
vC < vA = vE
د و در ا ر     ا رد  ار ن دو ا از  نی ـ و23
ف  ار  د  ، آ ا ر  ازرگ  ، ار اف اا ر 
. دی یی
  از ای ان د و ز ز    اوا  دری،د ده  ز ال ـ و24
ا ر  وی ای ار و  ا در  ، ورودا ان ای ا .ی ایرد ا ا
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A1v1 = A2v2
π)

d
d1 2
( v1 = π) 2 (2v2 ⇒ d12 v1 = d22 v2
2
2

)9/60 cm(2)1/50 m/s( = )2/50 cm(2)v2(
⇒ v2 = 22/1 m/s

9

ه داری  دادهدی اری 

فصل چهارم
پاسخ به تمرین ها ،پرسش ها ،و فعالیت های فصل 4
تمرین 4ـ1

∆T = T2 - T1

(=)θ2 + 273/15( - )θ1 + 237/15
= θ2 - θ1 = ∆θ

تمرین 4ـ2

همان طور که در پانوشت کتاب درسی آمده است ،در حل مسئله ها از رابطۀ تقریبی  T = θ + 273استفاده می کنیم.
الف)
T = 37 + 273 = 310 K
همچنین برای تبدیل به فارنهایت داریم

ب) برحسب کلوین داریم

و برحسب فارنهایت داریم

9
9
θ + 32 = )37( +32 = 98/6°F≈99°F
5
5

=F

T1 = 70 + 273 = 343 K

T2 = -89 + 273 = 184 K
9
)70( + 273 = 399°F
5
9
)-89( + 273 = 112/8 °F ≈ 113 °F
5

9
= θ1 + 32
5
9
= F2 = θ2 + 32
5
= F1

فعالیت 4ـ1

این دما حدود  -196 Cاست و نمونه در ظرف های مخصوص و نیز برای مدت طوالنی جهت پیوند نگهداری می شود.
این دما توسط نیتروژن (یا هیدروژن) مایع حاصل می شود و نمونه ها در ظرف های نیتروژن مایع نگهداری می شود و تا مدت
 15سال می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
°

فعالیت 4ـ2

هنگامی که دما باال رود ،به دلیل انبساط الکل یا روغن موجود در مخزن وسطی و لولۀ سمت چپ دماسنج ،جیوه در لولۀ
سمت راست به باال رانده می شود و شاخص فوالدی لولۀ سمت راست را با خود باال می برد .اگر سطح جیوه در لولۀ سمت
راست پایین بیاید ،شاخص فوالدی که به آن فنرهای ریزی متصل است ،همراه آن حرکت نمی کند و در همان محل قبلی
خود در مقابل دمای بیشینه می ایستد.
وقتی الکل به علت کاهش دما منقبض می شود ،جیوه از طرف چپ لولۀ Uشکل باال می رود و شاخص فوالدی دیگر را در
1

این طرف لوله باال می راند .اگر سطح جیوه در لولۀ سمت چپ پایین بیاید شاخص فوالدی سمت چپ که به آن نیز فنرهای
ریزی متصل است همراه با آن حرکت نمی کند و در همان محل قبلی خود در مقابل دمای کمینه می ایستد.
با استفاده از آهنربا ،این دو شاخص در پایان مدت زمان موردنظر به سطح جیوه برگردانده می شود .در طراحی جدید
این نوع دماسنج ها ،به علت سمی بودن جیوه از مایع ترکیبی جدیدی به عنوان جایگزین استفاده می شود .این دماسنج به
دماسنج  Sixنیز مشهور است و فیلم های زیادی از آن در اینترنت پیدا می شود
در مورد انواع دماسنج های دیگر پیشنهاد می شود وب سایت زیر را نیز مالحظه فرمایید:
www.omnilexia.com/?q=thermometer

پرسش 4ـ1

الف) در این صورت انبساط و انقباض گرمایی هر دو به یک گونه خواهد بود و بنابراین تغییرات دمایی تأثیری برجا
گرفتن درست کلید در قفل نخواهد گذاشت.
ب) به دلیل انبساط های گرمایی متفاوت درب و چارچوب ،تغییرات ابعاد آنها یکسان نخواهد بود.

فعالیت 4ـ3

 )1در هر دو شکل فاصله یا «شکاف های انبساطی» برای انبساط تعبیه شده است تا دو بخش خط آهن در روزهای گرم
فضایی برای انبساط داشته باشند .عکس جاسبی در اینترنت از خطوط ریل قدیمی وجود دارد که به دلیل عدم تعبیه چنین
فاصله هایی خطوط کج و معوج شدند.
 )2خطوط ریل جدید دارای چنین فضاهایی برای انبساط نیستند .آنها به طور پیوسته به هم جوش خورده اند .این ریل ها
زمانی درست می شوند که دما حدودا ً برابر با میانگین کمینه و بیشینۀ دمای سالیانه در منطقۀ موردنظر باشد .با این تدبیر
دامنۀ تغییرات دما که موجب تغییر طول ریل می شود کاهش می یابد و بنابراین حتی در صورتی که ریل دارای شکاف های
انبساطی باشد نیز انبساط آن تا نصف کاهش می یابد( .توجه کنید که اگر در انتهای میله ای را محکم ببندیم و مانع انبساط
و انقباض آن شویم و سپس دما را تغییر دهیم ،گیره های دو انتهای میله مانع انبساط و تراکم میله می شود و اگر تغییر دما
بسیار زیاد باشد ،همان طور که در قسمت  )1گفتیم ممکن است میله تغییر شکل دهد تا اینکه حتی ممکن است بشکند.
محاسبات مربوط به این پدیده را می توان در مبحث تنش گرمایی در کتاب های پیشرفته جستجو کرد).

فعالیت 4ـ4

با استفاده از معادلۀ (4ـ )2می توان  ∆aو  ∆bرا به دست آورد:
)∆a = α a1∆T ⇒ a2 = a1 + α a1∆T ⇒ a2 = a1(1+α∆T
)∆b = α b1∆T ⇒ b2 = b1 + α b1∆T ⇒ b2 = b1(1+α∆T
مساحت ورقه پس از افزایش دما برابر  a2b2است و بنابراین داریم
)A2 = a2b2 = a1(1 + α ∆T) b1(1 + α ∆T) = a1b1(1 + α ∆T
)=a1b1(1 + 2α ∆T + (α ∆T)2
با توجه به اینکه  αمعموالً از مرتبۀ  10-5بر درجۀ سلسیوس است (جدول 4ـ 1را ببیند) و  ∆Tمعموالً بیشتر از مرتبۀ
 102درجۀ سلسیوس نیست ،می توان نتیجه گرفت که جملۀ  (α ∆T)2در مقایسه با جملۀ  2α ∆Tبسیار کوچک است و
می شود از آن چشم پوشی کرد .از طرفی  a1b1همان مساحت اولیۀ ورقه است که آن را با  A1نشان می دهیم .بنابراین
می توان نوشت:
2

A2 = A1 (1 + 2α∆T) ⇒ A2 - A1 = ∆A = 2αA1∆T

تمرین 4ـ3

باید از رابطۀ  ∆A = 2αA∆Tاستفاده کنیم .این را می توان به طور شهودی دریافت .رابطۀ  ∆Aرا برای سطح دایره ای
می توان به طور مستقیم نیز اثبات کرد:
2
)∆A= ∆(πR ) = 2πR∆R = 2πR(αR∆T
=2α(πR2)∆T = 2αA∆T
در هر حال با جای گذاری خواهیم داشت:
)∆T= 2(19 × 10-6/ °C)(π)((2/54 × 10-2m)2/4)(200°C
= 3/8 × 10-6 m2

فعالیت4ـ5

این فعالیت در واقع در همان امتداد مثال 4ـ 4است .یک ارلن شیشه ای را (همراه با یک لولۀ شیشه ای بلند) پر از
گلیسیرین می کنیم ،به طوری که هیچ هوایی در ارلن نباشد و گلیسیرین تا لبۀ لوله باال آمده باشد .سپس ظرف شیشه ای
بزرگی را پر از آب کرده و آن را داغ می کنیم .بعد ارلن را وارد ظرف داغ می کنیم .گلیسیرین از لوله جاری می شود .حجم
مدرج اندازه می گیریم .باید حجم اولیۀ گلیسرین را نیز با روش مناسبی اندازه گیری
گلیسیرین جاری شده را با پیمانه ای ّ
کرده باشیم (دقت کنید که این حجم متفاوت از حجم نوشته شده روی ارلن است) همچنین الزم است دمای اولیه و نهایی
گلیسیرین را نیز داشته باشیم .آنگاه همان طور که در مثال 4ـ 4دیدیم حجم سرریز شده از رابطۀ زیر به دست می آید
( V1∆Tظرف - βگلیسیرین = ) βظرف  - ∆Vگلیسیرین∆V
با معلوم بودن ضریب انبساط حجمی ظرف ،ضریب انبساط حجمی گلیسیرین پیدا می شود.

تمرین 4ـ4

الف) با استفاده از رابطۀ (4ـ )4داریم

∆V = βV1∆T

که آن را می توان به صورت ) V2 = V1(1 + β∆Tنوشت .بدیهی است با توجه به اینکه جرم تغییر نمی کند با افزایش
دما ،چگالی جسم باید کاهش یابد .ولی شکل آن چگونه است؟ از رابطۀ ( ρ = m/Vتعریف چگالی) داریم:
ρ 2 V1
1
= =
ρ 1 V2 1 + β∆T

ب) صورت و مخرج رابطۀ باال را در ( )1 - β∆Tضرب می کنیم:

ρ1
1 + β∆T

=⇒ ρ2

) ρ 1(1 − β∆T
) (1 + β∆T )(1 − β∆T
) ρ 1(1 − β∆T
1 − β 2 ( ∆T )2

=ρ2

=

3

با توجه به اینکه  βمقداری کوچک از مرتبه  10-3است (جدول 4ـ 2را ببینید) از جملۀ  β2)∆T(2چشم پوشی می کنیم
و بنابراین داریم
(ρ2 =ρ1 )1 - β∆T

فعالیت 4ـ6

وقتی آب یخ می بندد ،آب منبسط می گردد .اگر یخ در ظرفی روباز تشکیل شود ،چون از اطراف نمی تواند انبساط یابد،
انبساط آن رو به باال رخ می دهد .ابتدا بخش هایی از آب که کنار دیوارۀ ظرف هستند یخ می زند و به این ترتیب الیۀ یخ
نازکی روی سطح آب تشکیل می شود .با ادامۀ فرایند یخ زدن ،آبی که در میانۀ ظرف باقی مانده یخ می زند و منبسط
می گردد .در این انبساط ،آب میانۀ ظرف ،الیۀ یخ باالی سرش را به طرف باال می راند و این فرایند تا پایان یخ زدن کل آب
ادامه می یابد و سرانجام سطح باالیی یخ ،چیزی شبیه به یک مخروط کوتاه می شود .این فرایند گاهی می تواند یک تیزی
ّ
محل شکستگی به باال هدایت
تشکیل دهد .در این مواقع آب در حال انبساط زیرین ،الیۀ یخ را می شکند و بقیۀ آب از
حد کافی کم باشد ،آب بیشتری می تواند از طریق
می شود .هرچه سرعت یخ بستن به ّ
این پوسته به باال فشرده و منجمد شود .وقتی همۀ آب یخ زد ،این پوسته تشکیل
تیزی رو به باالی صلبی را می دهد .به این تیزی روبه باال «یخ میخی» 1می گویند.
درست کردن یخ میخی ،موضوع پرجاذبه ای است که می توانند دانش آموزان را به
شوق بیاورد .به فیلم مربوطه در سایت گروه مراجعه شود.

پرسش 4ـ2

الف) در واقع دماسنج ها ،دمای تعادل خود با محیط را اندازه می گیرند .پس ،دماسنج دمای خود را که در تعادل با محیط
است اندازه می گیرد.
ب) دمای بدن دانش آموز بیشتر از دمای بقیۀ اجسام است .دمای شیشۀ پنجره که در تماس با هوای سرد بیرون است
از دمای بقیه اجسام کمتر است .دمای اجسامی مثل میز ،صندلی و تخته ،با دمای هوای اتاق تقریباً یکسان است ،گرچه
ممکن است در تماس دست خود با آنها ،دماهای متفاوتی را احساس کنیم که این به خوب یا بد بودن رسانش گرمایی آن
اجسام مربوط می شود.
پ) با کاهش دمای جسم گرم ،میانگین انرژی جنبشی ذرات آن کاهش می یابد و با افزایش دمای جسم سرد ،میانگین
انرژی جنبشی ذرات آن افزایش می یابد .درصورتی که دو جسم از یک جنس باشند ،هنگام برقراری تعادل گرمایی و هم دما
شدن دو جسم ،میانگین انرژی جنبشی ذرات آنها با هم مساوی است.

پرسش 4ـ3

این به گرماهای ویژۀ گوی ها بستگی دارد .اگر به جدول 4ـ 3رجوع کنید برحسب
 J/kg.Kگرماهای ویژۀ سرب ،برنج ،مس ،فوالد و آلومینیوم به ترتیب ،380 ،128
 450 ،386و  900است .بنابراین میزان ذوب شدن پارافین از کمترین تا بیشترین به
همان ترتیب است .آزمایش اصلی که توسط جان تیندال انجام شد به وسیلۀ وزنه های
استوانه ای انجام شده که شکل آن به صورت زیر است.
1. Ice - spike

4

تمرین 4ـ5

در این فرایند آب ،گرما از دست می دهد و جسم گرما می گیرد و به دمای تعادل ( )θ= 21/0 °Cمی رسد .به ازای
 : m1 = 0/500 kg , θ1 = 25/0 °C , c1=4187 J/kg.°Cآب
 : m2 = 0/250 kg , θ2 = 3/0 °Cجسم
از رابطۀ (4ـ )10خواهیم داشت.
m1c1(θ - θ1) +m2c2(θ - θ2) = 0
)(0 / 500kg)(4187 J / kg. C)(25 / 0 C − 21 / 0 C
) m1c1(θ − θ1
=
) m2c2 (θ − θ2
)(0 / 250kg)(21 / 0 C − 3 / 0 C

= ⇒ c2

= 1861 J/kg.°C ≈ 1/9 × 103 J/kg.°C

فعالیت 4ـ7

اگر به ویراست هفتم کتاب حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی رجوع کنید (منبع شمارۀ  12منابع انگلیسی کتاب درسی)
در می یابید که فشار برای دمای نقطۀ سه گانه آب طبیعی  611/73 Paاست که می بینید چه تفاوت فاحشی با فشار مربوط
به دمای  0°Cدارد( .توجه کنید این فشار نقطۀ سه گانه را با فشار  Ptrدر «خوب است بدانید دماسنج گازی حجم ثابت»
اشتباه نگیرید Ptr .فشار گاز دماسنج گازی در نقطۀ سه گانه است).

فعالیت 4ـ8
هوا شامل بخار آب است .وقتی دمای هوا در ابتدا باالی نقطۀ انجماد آب باشد و هوا خنک شود همان پدیدۀ
میعان رخ می دهد و بخار به شکل باران ،مه و شبنم تبدیل می شود .با سردتر شدن هوا ،این آب به شکل تگرگ یخ می زند.

اما اگر در ابتدا دما زیر نقطۀ انجماد آب باشد ،بخار آب مستقیماً از حالت گازی به حالت جامد می رود (عکس پدیدۀ تصعید).
در این صورت بلورهای یخ معلق در هوا ضمن حفظ تقارن شش وجهی خود ،به آرامی رشد می کند و تشکیل دانه های برف
را می دهند( .فرایند مشابهی موجب تشکیل برفک در یخچال می شود).

فعالیت 4ـ9
وجود ناخالصی موجب فروافتادن نقطۀ انجماد می شود .برای توضیح این پدیده به قطعه یخی فکر کنید که روی

آن الیۀ نازکی از آب وجود دارد .در سطح جدایی الیۀ آب و یخ ،دائماً تعدادی مولکول از آب به یخ می پیوندند و تعدادی
مولکول نیز از یخ به آب می پیوندد .وجود تعادل در این دو فرایند سبب می شود مقدار آب و مقدار یخ ثابت بماند .حال اگر
مقداری نمک طعام روی این قطعه یخ بپاشیم .مولکول های نمک در الیۀ آب به یون های مثبت و منفی تجزیه می شوند.
مولکول های آب دور هر دو یون جمع می شوند و اصطالحاً یون ها را هیدراته می کنند .در نتیجۀ هیدراته شدن یون ها ،تعداد
مولکول هایی که از یخ به آب می پیوندند کاهش می یابد ،در حالی که تعداد مولکول هایی که از یخ به آب می پیوندند تغییری
نکرده است .به عبارتی ،تعادل قبلی برهم می خورد و از یخ کاسته و به الیۀ آب افزوده می شود ،و آن قدر آب موجود در الیۀ
آب زیاد می شود تا دوباره تعادل برقرار گردد .در پیوستن مولکول های آب از یخ به آب ،انرژی مولکول ها افزایش می یابد ،زیرا
مولکول های آب در حالت مایع نسبت به حالتی که در ساختار بلورین و صلب یخ قرار دارند ،دارای انرژی بیشتری هستند.
این افزایش انرژی مولکول ها ،با گرفتن گرما از الیۀ آب تأمین می شود و در نتیجه دمای الیۀ آب پایین می آید و به دنبال
آن دمای یخ که در تماس با این الیۀ آب است نیز کاهش می یابد .اصطالحاً گفته می شود نقطۀ انجماد آب به دلیل وجود
نمک «فرو می افتد ».با پاشیدن نمک بیشتر روی یخ ،مقدار بیشتری از یخ ذوب می شود و دمای آب و یخ بیشتر کاهش
حدی وجود دارد ،مث ً
حدی -21°C ،و برای کلسیم
ال برای نمک طعام ( )NaClاین دمای ّ
می یابد .البته برای این کاهش ّ
5

حدی -55°C ،است .به همین دلیل برای جاده های یخ بسته از کلسیم کلراید استفاده می کنند.
کلراید ( )CaCl2این دمای ّ

فعالیت 4ـ10
الف) تبخیر سطحی با افزایش دما زیاد می شود .در واقع مولکول ها برای آنکه بتوانند از سطح آزاد مایع فرار کنند باید

انرژی جنبشی الزم برای فرار از چنگ کشش سطحی را داشته باشند و بدیهی است که این با افزایش دما بیشتر می شود.
وانگهی کشش سطحی آب نیز با افزایش دما کم می شود که این هم به تبخیر ساده تر آب می انجامد .در جدول 4ـ 5نیز
این بستگی به دما به وضوح نمایان است.
افزایش مساحت نیز موجب افزایش تبخیر سطحی می شود .چراکه هرچه مساحت سطح آزاد بیشتر شود بدیهی است
که مولکول های بیشتری برای فرار از سطح آزاد مایع وجود خواهد داشت.
ال می توانند سطح آزاد مایع را در معرض نسیم یا باد طبیعی و یا مصنوعی (مث ً
ب) دانش آموزان مث ً
ال باد پنکه) قرار دهند
و بدین ترتیب دریابند که آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد .همچنین اگر بتوان شرایطی را فراهم کرد که فشار هوا بر
سطح آزاد مایع کاهش یابد و ظرف در محیطی با خالء نسبی قرار گیرد ،آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.
پ) آبی که از دیواره های متخلخل کوزه به بیرون تراوش کرده بخار می شود و ضمن تبخیر از کوزه و آب داخل آن،
گرمای الزم (گرمای نهان تبخیر) گرفته می شود .حال اگر نسیمی بوزد این عمل تشدید می شود .زیرا همان طور که گفتیم
در حین تبخیر ،مولکول های آب از آن جدا می شوند تا به هوای مجاور خود بروند .مقداری انرژی صرف می شود تا این
مولکول ها از جاذبۀ مولکول های سطح آب رها شوند .بسیاری از این مولکول ها ،مث ً
ال با برخورد با مولکول های هوا ،به سطح
آب باز می گردند .اما اگر هوا با یک نسیم حرکت کند این مولکول های آزاد شده از محل دور می شوند و نمی توانند انرژی را
برگردانند که به این در قسمت (ب) نیز پرداختیم .اگر این از دست دادن انرژی سریع باشد ،دمای آب پیش از آنکه انرژی
قابل توجهی از محیط به آب انتقال یابد ،فرو می افتد .بنابراین اگر یک کوزۀ متخلخل در سایه قرار داده شود ،وزش یک
نسیم می تواند آب داخل کوزه را با جدا کردن مولکول های بخار شده از آبی که از دیواره کوزه به بیرون تراویده است خنک
کند .عرق کردن بدن و یا خیساندن لباس و پوشیدن آن و سپس قرار گرفتن در زیر سایه و محلی بادگیر نیز به طور مشابه
می تواند باعث خنک شدن شخص شود.
گاز

فعالیت 4ـ11

اجزای تشکیل دهندۀ یک محلول چند جزئی
مانند نفت خام نقطه های جوش متفاوتی دارند،
به طوری که سنگین ترین آنها باالترین نقطۀ جوش
و سبک ترین آنها کمترین نقطۀ جوش را دارند.
وقتی نفت خام را چنان حرارت دهیم که ناگهان
همۀ اجزای آن تبدیل به بخار گردد و سپس
آنها را سرد کنیم تا به مایع تبدیل شوند ،اجزای
مختلف نفت خام با نقاط جوش مختلف را می توان
در یک ستون تقطیر از هم جدا کرد .سبک ترین
محصوالت با پایین ترین نقطۀ جوش از باالی ستون
و سنگین ترین محصوالت با باالترین نقطۀ جوش از
پایین ستون خارج می شود.
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بنزین
نفت سفید
گازوییل

نفت خام

نفت سیاه

گریس،
پارافین،
قیر

اجاق

پرسش 4ـ4

این مورد را می توان با نیروهای بین مولکولی که در فصل  3معرفی شدند توضیح داد .همان طور که دیدیم نیروهای
چسبندگی مولکولی به فاصلۀ بین مولکول ها بستگی دارند .با افزایش دما و کاهش چگالی ،فاصلۀ بین مولکولی در حالت
مایع افزایش و نیروی چسبندگی بین مولکول ها کاهش می یابد و در نتیجه تفاوت بین انرژی های درونی جسم در حالت های
مایع و بخار کاهش می یابد .به بیانی بسیار ساده شده ،با افزایش دما ،مولکول ها ساده تر می توانند از سطح آزاد مایع بگریزند
و به گرمای کمتری برای این امر نیاز است و بالعکس (همچنین نگاه کنید به پاسخ فعالیت 4ـ 10الف).

پرسش 4ـ5

الف) این مثالی از افزایش نقطۀ جوش آب با افزایش فشار وارد بر سطح آزد مایع است .در درون دیگ زودپز ،با افزایش
بخار آب بر روی سطح مایع درون دیگ ،نقطۀ جوش افزایش می یابد و در نتیجه مواد درون زودپز در دمای باالتر و سریع تر
پخته می شود.
ب) در ارتفاعات ،فشار هوا پایین تر است و بنابراین نقطۀ جوش پایین می آید .مث ً
ال در قلۀ دماوند نقطۀ جوش آب حدود
 80°Cو در قلۀ اورست نقطۀ جوش آب در حدود  72°Cاست .البته این دما برای پختن تخم مرغ که به دمای  70°Cنیاز
دارد کافی است ولی زمان پختن را طوالنی می کند .معموالً گفته می شود کوه نوردان از نمک استفاده می کنند ،ولی خوب
است بدانید که افزودن  200 gنمک (حدود یک لیوان) در  1لیتر آب حداکثر  2°Cبر نقطۀ جوش آب می افزاید.

تمرین 4ـ6

گرمای الزم برای تبدیل یخ  -20°Cبه بخار  100°Cاز مجموع گرما در چهار فرایند حاصل می شود.
 )1تبدیل یخ  -20°Cبه یخ 0°C
 )2تبدیل یخ  0°Cبه آب 0°C
 )3تبدیل آب  0°Cبه آب 100°C
 )4تبدیل آب  100°Cبه بخار .100°C
یعنی
 ∆θ2 + mLVآب ∆θ1 + mLF + mcیخQ = mc
(= )1/0 kg()2200 J/kg.°C()20°C( + )1/0 kg()333/7 × 103 J/kg
(+ )1/0 kg()4187 J/kg.°C()100°C( + )1/0 kg()2256 × 103 J/kg
= 3052800 J ≈ 3/1 × 106 J
(توجه کنید گرچه جدول 4ـ 3گرمای ویژۀ یخ را برای  -10°Cداده است ،ولی در این مسئله از همان داده استفاده
کردیم).

فعالیت 4ـ12

به بیان ساده شده ای می توان گفت که با برخورد مولکول های بخار آب با سطح برگ که در صبحگاهان دمای پایین تری
از دمای بخار آب دارند ،بخار آب مایع می شود.
اما پاسخ تفصیلی آن نیاز به معرفی برخی مفاهیم دارد .مقدار بخار آب موجود در هوا اغلب به صورت رطوبت نسبی در
حد اشباع است.
مقایسه با ّ
حد اشباع داده می شود .برای مثال ،رطوبت نسبی  %50به معنی آن است که مقدار بخار ،نصف ّ
مث ً
ال در یک دوش آب گرم در محیطی بسته ،رطوبت نسبی ممکن است به  %100برسد و پس از آن وقتی بخار آب اضافی
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حد اشباع برای هوای سردتر ،پایین تر
به هوا داده شود ،مقداری از این بخار به قطرات آب تبدیل می شود .باید توجه کرد که ّ
است (یعنی هرچه دما کمتر باشد ،هوا بخار کمتری را می تواند در حالت اشباع خود جای دهد) و بنابراین میعان بخار آب
بیشتر رخ می دهد .به همین دلیل است که آینۀ سرد حمام باعث چگالش بخار آب به صورت مایع بر روی آن می شود .در
پدیدۀ شبنم صبحگاهی هم پدیدۀ مشابهی رخ می دهد.

فعالیت 4ـ13

معموالً این از آن پرسش هایی است که ذهن دانش آموزان را به شدت درگیر می کنند .چرا که در جایی عنوان می شود
وقتی به مخلوط آب و یخ گرما می دهیم دماسنج درون ظرف آب و یخ تغییر دمایی نشان نمی دهد و از طرفی گفته می شود
که با گرم شدن ،انرژی درونی ماده افزایش می یابد .ولی باید توجه کرد این ها دو امکان متفاوت برای افزایش انرژی درونی
ماده هستند و با هم تناقضی ندارند و افزایش درونی حتماً با افزایش دما همراه نیست .البته در اینجا بحث هایی وجود دارد
که به راستی انرژی درونی چیست .بسیاری از کتاب ها در کنار انرژی درونی به انرژی گرمایی می پردازند و بیان می دارند
انرژی درونی مجموع انرژی پتانسیل و انرژی گرمایی است .ولی در هر حال باید توجه داشت که بررسی این موضوع بدون
توجه به منحنی های انرژی پتانسیل ممکن نیست ،که البته پیشتر به معرفی آنها در این کتاب راهنمای معلم پرداختیم.
تشریح کامل تر این منحنی ها را می توانید در مقالۀ زیر بیابید« :مولکول ها ،اتم ها و ساختار داخلی اتم ها ،مجلۀ رشد
آموزش فیزیک ،شمارۀ  72صفحۀ  .»90در اینجا یادآوری می کنیم که این منحنی ها می توانند نیروهای بین اتمی و بین
مولکولی را توضیح دهند که با نیروهای بین مولکولی در فصل  3آشنا شدیم .در نتیجۀ افزایش دما ،نقطۀ تعادل در این
منحنی ها به سمت راست انتقال می یابد و به دلیل نامتقارن بودن شکل منحنی انرژی پتانسیل ،فاصلۀ بین مولکول ها افزایش
می یابد .همچنین می توان گفت با افزایش دما از عمق چاه پتانسیل که نمود قدرت پیوند مولکولی است کاسته می شود.
با افزایش دما سرانجام به وضعیتی می رسیم که جدا شدن یک مولکول  H2Oاز سطح یخ ساده می شود .پس گرما ،نه
صرف افزایش دمای یخ ،بلکه صرف کم شدن قدرت پیوند بین مولکول می شود .برای دانش آموزان می توان به همین توضیح
ساده اکتفا کرد که پیش از آنکه گرما صرف جنبش مولکول ها شود باید بتوانند یک مولکول را بکند( .بنابراین اینکه گرما
را لزوماً معادل انرژی درونی بگیریم نادرست است ).پس از این وضعیت است که گرما به جنبش مولکول ها می انجامد .در
مورد این مباحث به مقاله های زیر نیز رجوع کنید« :دو خطای رایج در آموزش فیزیک ،رشد و آموزش فیزیک ،شمارۀ 109
صفحۀ  »15و «گرمای نهان ذوب و گرمای ویژۀ آب ،رشد آموزش فیزیک شمارۀ  ،102صفحۀ .»26

پرسش 4ـ6

یک سیخ کوچک فلزی ،انرژی گرمایی را از طریق رسانش به درون سیب زمینی انتقال می دهد .چون فلز انرژی گرمایی
را بهتر به درون سیب زمینی انتقال می دهد ،بنابراین زمان الزم برای پخت سیب زمینی کاهش می یابد .البته نشان داده شده
است که سیخ های کوچک بیش از  1تا  2دقیقه زمان متعارف برای بختن سیب زمینی را کاهش نمی هند ،ولی اگر سر آزاد
سیخ سنگین و یا پهن باشد ،این عمل به مراتب تأثیرگذارتر است.

تمرین 4ـ7

از رابطۀ (4ـ )15استفاده می کنیم.
) (TH − TL
L
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H = kA

)(25 C − 12 C
2 / 0m
3
= 3198 W ≈ 3 × 10 W = 3 kW

(= )0/6 W/m.°C()820 m2

فعالیت 4ـ14

موهای سفید خرس قطبی فقط قسمت های مرئی و فروسرخ نور خورشید را مانند یک فیبر نوری ،پس از بازتاب های
مکرر درون مو به پوست منتقل می کند .در آنجا نور جذب پوست می شود و بدین ترتیب دمای بدن خرس افزایش می یابد.
اما گرمای حاصل در پوست نسبتاً حفظ می شود ،زیرا موها توخالی هستند و مانند لوله های توخالی رسانندۀ ضعیف گرما
هستند.

پرسش 4ـ7

یادآوری می کنیم در پدیدۀ همرفت قسمت های گرم شاره رو به باال و قسمت های سرد شاره رو به پایین حرکت می کنند و
این فرایند ناشی از کاهش چگالی شاره بر اثر افزایش دما است .بنابراین به راحتی می توان دریافت که هرچه ضریب انبساط
حجمی شاره ها بزرگ تر باشد ،افزایش حجم بر اثر افزایش دمای یکسان ،بیشتر و کاهش چگالی ،کمتر می شود و بنابراین
جریان های همرفتی به سهولت بیشتری ظاهر می شوند .خوب است بدانید چسبندگی ( ُوشکسانی) شاره نیز نقش مهمی در
پدیدۀ همرفت بازی می کند و هرچه چسبندگی بیشتر باشد ،از بروز جریان های همرفتی بیشتر جلوگیری می کند.

فعالیت 4ـ15

اگر مشاهده کنید درمی یابید که وقتی بطری گرم را روی بطری سرد قرار می دهید تقریباً تغییر محسوسی در رنگ ها
مشاهده نخواهیم کرد و تنها در ناحیۀ تماس دو بطری به دلیل تماس آب ها با یکدیگر تغییر رنگ ناچیزی مشاهده خواهیم
کرد .ولی در موردی که بطری سرد را روی بطری گرم قرار می دهیم ،به دلیل رخ دادن پدیدۀ همرفت ،آب گرم رو به باال و
آب سرد رو به پایین حرکت می کنند و بدین ترتیب آب های دو بطری در هم می آمیزد و پس از مدتی شاهد تغییر رنگ هر
دو به رنگ سبز خواهیم بود .وضعیت اول را می توان مشابه حالت وارونگی هوا درنظرگرفت ،در حالی که وضعیت دوم مثل
وضعیت طبیعی هواست که در روزهای معمولی رخ می دهد و از این جهت این فعالیت برای درک پدیدۀ وارونگی هوا که در
«خوب است بدانید» صفحۀ بعد مطرح شده آموزنده است (.به فیلم مربوطه در سایت گروه مراجعه شود)

فعالیت 4ـ16

حرکت پره ها در رادیومتر کروکس را اغلب به اشتباه به فشار نور مربوط می کنند .اما تأثیر فشار نور بسیار ناچیزتر از آن
است که بتواند باعث چرخش پره ها شود .وانگهی اگر چنین چرخشی ناشی از فشار نور وجود می داشت باید در خالف جهت
چرخش مشاهده شده رخ می داد .ماجرای اصلی این است که نور (تابش فروسرخ و نورمرئی) در طرف سیاه پره بیشتر از
طرف سفید آن جذب می شود و بدین ترتیب طرف سیاه قدری گرم تر از طرف سفید می گردد و مولکول های هوای اطراف
خود را نیز بیشتر گرم می کند .به علت اختالف دما ،مولکول های هوا در طرف سیاه پره ها سریع تر از مولکول های هوا در
طرف سفید آن حرکت می کنند و بنابراین نیروی وارد بر طرف سیاه بزرگ تر از نیروی وارد برطرف سفید است و بنابراین
پره ها در جهتی می چرخند که نیروی وارد از مولکول های هوا به طرف سیاه پره ها ،تعیین می کنند.
ولی اگر داخل حباب شیشه ای کام ً
ال تخلیه شده باشد ،ممکن است در شرایط ایده آل پره ها در خالف این جهت بچرخند،
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چرا که در آن صورت همان طور که باال کنیم نوری که به پره ها می تابد طرف سفید را بیشتر هل می دهد (.به فیلم مربوطه
در سایت گروه مراجعه شود)

فعالیت 4ـ17

پیستون سرنگ با سیلندر آن کم باشد ،پیستون هیچ اختالف فشاری را برای هوای درون سرنگ با آب
اگر اصطکاک
ِ
بیرون سرنگ تحمل نمی کند و همواره طوری جابه جا می شود و در وضعیتی قرار می گیرد که فشار هوای درون سرنگ با
فشار آب بیرون آن برابر باشد .چون در این آزمایش فشار آب بیرون سرنگ تغییری نمی کند ،برای یک پیستون کم اصطکاک،
فشار هوای درون سرنگ نیز ثابت می ماند .بنابراین در اینجا انبساط هوای درون سرنگ در فشار ثابت است و در فشار ثابت
با افزایش دما حجم زیاد می شود تا  V/Tثابت بماند .بنابراین دما و حجم افزایش و فشار و مقدار هوا ثابت می ماند .در عمل،
اگر از سرنگی با پیستون کم اصطکاک استفاده کنید و این آزمایش را انجام دهید ،ثابت ماندن فشار ،افزایش همزمان حجم
و دما ،و ثابت ماندن نسبت  V/Tدر مدت انجام آزمایش را مشاهده می کنید.

فعالیت 4ـ18

وقتی هواپیما باال می رود و فشار هوا کم می شود ،گاز یا هوای درون نوشیدنی که فشار بیشتری از هوای بیرون ظرف
دارد .به د ِر منعطف ظرف فشار وارد می آورد .توجه کنید که با فرض همدما بودن این فرایند ،الگوی تغییر فشار ـ حجم از
رابطۀ « ثابت =  »PVپیروی می کندو با افزایش حجم ظرف نوشیدنی ،از فشار داخل آن کاسته می شود .اگر د ِر این ظرف
بر اثر انبساط هوای محبوس باز نشود و شما پیش از نوشیدن ،ظرف نوشیدنی را تکان دهید ،با باز کردن ناگهانی د ِر ظرف،
محتویات آن به سمت بیرون پرت خواهد شد.

پاسخ به پرسش ها و مسئله های پایان فصل 4

در فصل اول آموختیم که در مورد عددهایی مانند  600یا  6000و از این قبیل که به صفر ختم می شوند تعداد رقم های
بامعنا مشخص نیست .ما در پاسخ به پرسش ها و مسئله هایی با معنا از این دست در فصل های  4و  ،5حداکثر تعداد رقم های
با معنای ممکن را فرض کرده ایم .مث ً
ال در  θ = 800 Kسه رقم بامعنا و در  V = 20 Lدو رقم فرض کرده ایم.
1ـ
الف)
°
°
0K = -273/15 C  -273 C
ب)

9
F = ])-273/15( ) ( + 32/00[ °F = -459/67 °F  -460 °F
5

273 K = -0/15 C  0  C
°

پ)

ت)
10

°

9
F = ])0/15( ) ( + 32/00[ °F = +31/73 °F = 32 °F
5

373 K = 99/85 °C  100  °C
9
F = ])99/85( ) ( + 32/00[ °F = 211/73 °F = +212 °F
5

546 K = 272/85 °C  273  °C
9
F = ])272/85( ) ( + 32/00[ °F = 523/73 °F = 523 °F
5

2ـ اگر دماسنج ،جیوه ای یا الکلی باشد باید دما را از روبه رو بخوانیم تا اختالف منظر (خطای مشاهده ای) نداشته باشیم.
اندازه گیری را چند بار تکرار می کنیم .باید از دماسنج مناسبی برای گسترۀ موردنظر استفاده کنیم.
3ـ مقیاس( ،فاصلۀ میان خط های نشانه) ،ضخامت و قطر دایره ،هر سه با یک عامل بزرگ می شوند.
4ـ الف)  2و  3یکسان ،سپس  ،1سپس 4
ب)  ،2 ،3سپس  1و  4یکسان
پ) همه یکسان.
5ـ
(∆L = L1 α ∆T = )25/0 m()14 × 10-6 K-1()40/0 K
= 1/4 × 10-2 m = 1/4 cm
6ـ
 V1∆θگلسیرین = βگلسیرین∆V
 V1∆θآلومینیم = βظرف∆V
(V1∆θآلومینیم  - βگلسیرین = )  βظرف  - ∆Vگلسیرین V = ∆V
(= )49 × 10-5 K-1 - 3)23 × 10-6 K-1(()400 cm3( )30/0 °C - 20/0 °C
= 1/684 cm3  1/7 cm3
7ـ چون سطح مقطع ظرف ثابت است ،حجم بنزین داخل مخزن متناسب با ارتفاع بنزین داخل آن است .بنابراین در
فرمول انبساط حجمی به جای  ∆Vو  V1به ترتیب  A∆hو  Ah1قرار می دهیم و چنین به دست می آوریم:
(∆h = βh1∆θ ⇒ h2 = h1)1 + β∆θ
با توجه به  h2 = h1 + ∆hداریم:
+ θ1
50cm
- 10 °C
)C)(1000cm − 50cm

∆h

) β (h − ∆h

−3 

(1 / 00 ×10

= θ2

=

= 42/63 °C ≈ 43 °C
8ـ الف) چون با کاهش دما ،نوار به سمت پایین خم شده است ضریب انبساط طولی نوار پایین باید بیشتر از نوار باالیی
بوده باشد .اگر به جدول 4ـ 1مراجعه کنید در می یابید که ضریب انبساط طولی برنج بیشتر از فوالد است و بنابراین نوار
باالیی از جنس فوالد است.
ب) در این صورت نوار در جهت مخالف خم می شود به طوری که برنج کمان بیرونی شود.
9ـ الف)
(∆L = αL1∆T = )10 × 10-6 K-1()2/30 × 105 m()60 K
11

= 1/38 × 102 m ≈ 1/4 × 102 m
ب) معموالً در بخش هایی از این خط لوله ،مانند شکل ،لوله ها را به صورت  Uشکل در می آوردند .همچنین (به خصوص
در مورد ریل های راه آهن) این لوله ها (ریل ها) را زمانی می سازند که  L1حدودا ً برابر با نصف میانگین مقدارهای بیشینۀ و
کمینۀ سالیانه اش است.
10ـ
∆V = βV1∆θ
(⇒V2 = V1 )1 + β∆θ
((= )30000 L()1+)1/00 × 10-3 K-1()-20/0 K
= 29400 L  2/94 × 104 L
11ـ با توجه به اینکه  Q = Ptاست داریم:
Pt = mc∆θ
()200 J/s()t( = )0/200 kg()4187 J/kg.°C()70 °C
⇒ t = 293/09 s  2/9 × 102 s
12ـ رابطه های  Q = Ptو  Q = mc∆θرا برابر هم قرار می دهیم:
Pt = mc∆θ
Pt
)(50J / s)(110s
=
m ∆θ
(0 / 60kg)(38 − 18) C

=⇒c

= 458 J/kg.°C  4/6 × 102 J/kg.°C
احتماالً بحثی از گرمای داده شده توسط گرمکن به هوا و مواد پیرامون فلز داده شده است .بنابراین در رابطۀ Q = mc∆θ
که برای قطعه فلز به کار میبریم  Qکمتر از  Ptاست و در نتیجه مقدار واقعی گرمای ویژه فلز ،کمتر از پاسخ بهدست آمده
در حل است.
13ـ از شرط تعادل گرمایی در حالت کلی داریم:
( = 0آب )θ - θ1′آبcآبʹ( + mآب)θ - θ1آبcآب( + mقطعه)θ - θ1قطعهcقطعه( + mظرف )θ - θ1ظرفcظرفm
توجه کنید که در این رابطه با توجه به اینکه دمای اولیۀ ظرف ،قطعه و  50gآب اولیه یکسان و برابر  30 °Cاست ،داریم:
 = 30 °Cآب = θ1قطعه = θ1ظرفθ1
و در این رابطه آب ʹ mدر واقع جرم آبی است که بعدا ً افزوده می شود ( =100gآب ʹ )mو آب  θ1′دمای اولیۀ آب افزوده شده
(= 70 °Cآب  ) θ1′است .هدف ،محاسبۀ گرمای ویژۀ قطعه است .با توجه به اینکه دمای تعادل  θ = 52 °Cاست ،خواهیم داشت.
)0/200 kg()386 J/kg.°C()52 - 30( °C +
 )52 - 30( °C + )50 × 10-3 kg( )4187 J/kg.°C()52 - 30(°Cقطعه)80 × 10-3kg( × c
از اینجا خواهیم داشت

+ )0/100 kg( )4187 J/kg.°C()52 - 70( °C = 0
 = 700/3 J/kg.°C ≈ 7/0 × 102 J/kg.°Cقطعهc

14ـ همان طور که در متن کتاب اشاره شده است در پدیده های تغییر فاز جامد به مایع و مایع به بخار ،با آنکه ماده ای
که تغییر فاز می دهد گرما می گیرد ولی تغییر دما نمی دهد.
12

فرار الکل و رخ دادن پدیدۀ تبخیر سطحی الکل
15ـ این پدیده به تبخیر سطحی مربوط است .یعنی با فرار مولکول های ّ
مایع از پوست بدن گرما می گیرد و بخار می شود و در نتیجه احساس خنکی در آن محل می کنیم.
16ـ با توجه به آموخته هایم از این فصل درمی یابیم که گزینۀ الف نادرست است.
17ـ با دادن گرما به نقره ،ابتدادمای آن از  20/0 °Cبه نقطۀ ذوب ( )960 °Cمی رسد و سپس نقره ذوب می شود:
 ∆θ+ mLFنقره cنقرهQ = Q1 + Q2 = m
(= )0/200 kg()236 J/kg.°C()960 - 20/0 °C( + )0/200 kg()88/3 × 103 J/kg
= 62028 J ≈ 6/20 × 104 J
18ـ برای یخ زدن کامل ،مجموعاً دو فرایند صورت می گیرد .نخست آب  20/0 °Cبه آب  0 °Cتبدیل می شود و سپس
در دمای صفر درجه یخ می زند .پس گرمای ّ
کل منتقل شده برابر است با
 ∆θ + mLFآبQ = mc
(= )150kg()4187 J/kg.K()20/0 °C( + )150 kg()333/7 × 103 J/kg
= 6/26 × 107 J
19ـ گرمایی که گرمکن می دهد صرف گرم کردن آب و ظرف گرماسنج می شود و بنابراین داریم
ظرف + QآبPt = Q = Q
()∆θظرف ∆θ + Cآب cآب= m
(∆θظرف + Cآبcآب= )m
الف) با استفاده از این رابطه داریم
[ )25 - 20( °Cظرف)50 J/s()60s( = ])0/100 kg()4187 J/kg.°C( + C
 = 181/3 J/°C ≈ 1/8 × 102 J/°Cظرف⇒ C

ب) دوباره از رابطۀ باال استفاده می کنیم .ولی اکنون گرمای ویژۀ ظرف مشخص و زمان نامشخص است.
 ) ∆θظرف + Cآب cآب (m
P

=t

)[(0 / 100kg)(4187 J / kg. C) + 180J /  C](75 C
50J / s
= 898/05 s ≈ 9/0 × 102 s

=

پ) برای اینکه آب  100°Cبه بخار  100°Cتبدیل شود ،آب به اندازۀ  Q = mLVگرما می گیرد و چون در این رخداد
دما تغییر نمی کند ،گرماسنج گرما نمی گیرد .پس داریم
Pt = mLV
و از آنجا
)mLV (0 / 20kg)(2 / 256 ×106 J / kg
=
P
50J / s
= 902/4 s  9/0 × 102 s

=t

20ـ الف) گرمای الزم برای تبدیل آب  100°Cبه بخار آب  100°Cاز رابطۀ  Q = Ptبهدست میآید و از طرفی Q = mLV

است .در نتیجه داریم
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)mLV (0 / 100kg)(2256 ×103 J / kg
=
P
200 / 0J / s
= 1128 s  1/13 × 103 s

=t

ب) گرمکن در این مدت گرمایی معادل  mLVرا تأمین کرده است .بنابراین اگر چنین گرمایی صرف گرم کردن یخ شده
باشد ،داریم
(()333/7 × 103J/kgیخ)0/100kg()2256 × 103J/kg( = )m
  0/676kgیخ⇒ m
21ـ الف) همانطور که شکل نشان میدهد تغییر فاز از جامد به مایع در زمان  300sشروع میشود و بنابراین  300sطول
میکشد تا جامد به نقطۀ ذوب خود برسد.
ب) از نمودار درمییابیم دمای جسم پیش از تغییر فاز از دمای  20°Cبه دمای  80°Cمیرسد .بنابراین از تلفیق رابطههای
 Q = mc∆θو  Q = Ptکه در آنها  Pتوان گرمکن t ،زمان رسیدن به نقطۀ ذوب ،و  mو  cبه ترتیب جرم و گرمای ویژۀ جسم
جامد است ،خواهیم داشت
Pt = mc∆θ
و در نتیجه
Pt
)(10 / 0J / s)(300s
=
m ∆θ
(0 / 0500kg)(80 − 20) C

=C

= 1/0 × 103 J/kg.°C
پ) گرمای نهان ذوب را با استفاده از رابطۀ  LF = Q /mبهدست میآوریم .دوباره به جای  Qاز رابطۀ  Q = Ptقرار میدهیم.
ولی توجه کنید که در اینجا  tزمان تغییر فاز جامد است که از روی منحنی حدس میزنیم  1150 - 300 = 850sمیشود که
البته با توجه به مبحث ارقام معنیدار باید آن را بهصورت  8/5 × 102sبیان کنیم .یعنی با دو رقم معنیدار و یک رقم حدسی.
بنابراین برای  LFداریم
)(10 / 0J / s)(8 / 5 ×102 s
= 1/7 × 105 J/kg
0 / 0500kg

= LF

22ـ در حین یخ زدن جرم  m1آب ،مقداری انرژی گرمایی برابر با  Q1 = mFLFآزاد میشود .در حین تبخیر ،جرم باقیماندۀ
( ،m2 = )m -m1مقدار گرمای جذب شده برابر  Q2 = m2LVاست .چون  Q = Q1است ،داریم:
m1LF = )m -m1(LV
که در آن  LVگرمای نهان تبخیر آب در دمای  0°Cاست که آن را از جدول 4ـ 5قرار می دهیم .در نتیجه برای  m1داریم
)(1 / 00kg)(2490kJ / kg
)(2490kJ / kg) + (334 J / kg
= 0/880kg = 880g

=

mLV
LF + LV

= m1

(توجه کنید که در این مسئله چون فرایندها بدون تغییر دما صورت گرفتهاند ،لذا دلیل مبادلۀ انرژی اختالف دما نبوده است
و بنابراین انرژی مبادله شده را انرژی گرمایی و نه گرما نامیدیم).
23ـ با فرض آنکه تمام انرژی الزم برای تبخیر آب ،از بدن شخص گرفته شده ،داریم:
شخص = QآبQ
14

| |∆θشخص cشخص LV = mآبm

از اینجا جرم آب را بهدست میآوریم

m
c
| | ∆θ
شخص شخص = آبm
LV

)(50 / 0g)(3480J / kg.K)(1 / 00K
2 / 42 ×106 J / kg
= 0/0719kg = 71/9g

=

ب) حجم آب را با استفاده از تعریف چگالی  P = m/Vبه دست می آوریم .با توجه به اینکه چگالی آب از جدول 8ـ 1برابر
 1/00× 103 kg/m3است ،حجم این جرم از آب چنین می شود
0 / 072 kg
= 7/19 × 10-5 m3 = 71/9 cc
1 / 00 ×103 kg / m3

=

m

ρ

=V

24ـ احساس اینکه یک جسم چقدر سرد است به آهنگ رسانش گرما از دستان شما به جسم بستگی دارد .فلز رسانندۀ
گرمای بهتری از چوب است و در نتیجه گرما از دست شما با آهنگ بیشتری به لولۀ فلزی شمارش می کند و لوله سردتر
به نظر می رسد .انگشتان به این دلیل می توانند به یک سطح فلزی سرد بچسبند که رطوبت روی پوست می تواند به صورت
دندانه های ریزی روی سطح فلز یخ بزند.
25ـ ک ً
ال روش های اتالف انرژی همان روش های انتقال انرژی ،یعنی رسانش ،تابش و همرفت است و نیز ممکن است
انرژی را از طریق تبخیر عرق از پوست خود ،از دست بدهید .هدف از پوشیدن پالتو کاهش اتالف انرژی از راه های باالست.
مث ً
ال پوشش هایی از جنس چرم می تواند اتالف های ناشی از همرفت و تبخیر ناشی از وزیدن باد را کاهش دهد .در مورد
رسانش گرمایی ،پالتو می تواند یک الیۀ هوا در اطراف بخشی از بدن شما ایجاد کند که چون انتقال گرما از طریق هوا نسبتاً
کم است ،این الیه به عایق بندی شما کمک می کند .پوشیدن چند لباس در زیر پالتو این عمل را تشدید می کند ،زیرا در
این صورت چند الیۀ هوا شما را عایق بندی می کند.
) A(T − T

H
L
26ـ باید از رابطۀ t
 Q = kاستفاده کنیم .توجه کنید رسانندگی گرمایی شیشه بین  1تا  0/6برحسب
L
 W/m.Kاست که ما در این مسئله آن را برابر  1اختیار کرده ایم.
الف) داده های مسئله عبارتند از
2
A = )2/0 m()1/0 m( = 2/0 m
t = 1/0 s
L = 4/0 × 10-3 m
∆T = 7/0 K - 2/0 K = 5/0 K
بنابراین

)(2 / 0m2 )(5 / 0K
)1/0 s( = 2/5 × 103 J
−3
4 / 0 ×10 m

ب) حاال  t = )24()60()60( = 86400 sاست .بنابراین

(Q = )1/0 J/s.mK

)(2 / 0m2 )(5 / 0K
()86400 s
4 / 0 ×10−3 m
= 2/16 × 108 J ≈ 2/2 × 108 J

(Q = )1/0 J/s.mK

) kA(TH − TL
27ـ با استفاده از رابطۀ t
L

=  Qخواهیم داشت:
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20 / 0 C
× 86400 s
0 / 020m

بنابراین جرم یخ ذوب شده چنین می شود

(Q = )0/010 W/m.K()0/80 m2

= 691200 J  6/9 × 105 J

Q
691200J
=
= 2/07 kg  2/1 kg
LT
333700J / kg

=m

28ـ قوری سیاه تابش گرمایی بیشتری می کند و زودتر سرد می شود.
29ـ الف) چون فشار ثابت است از قانون گازها داریم
V1 V2
=
⇒
T1 T2

) (20 + 273)(200 / 0cm3
= 586 K
100 / 0cm3

=

TV
1 2
)
V1

( = T2

= 313 °C

ب)

) (20 + 273)(50 / 0cm2
= 146/5 K = -126/5°C  -127 °C
100 / 0cm3

30ـ الف) چون دما ثابت است از قانون گازها به صورت زیر استفاده می کنیم:
اگر مساحت قاعدۀ استوانۀ تلمبه را  Aبگیریم خواهیم داشت
و در نتیجه  P2 = 0/80 atmمی شود.
ب) اکنون داریم

= T2

P1V1 = P2V2

()1/0 atm()24 cm × A( = P2)30/0 cm × A

()1/0 atm()24 cm × A( = )3/0 atm()AL
و از اینجا  L = 8/0 cmمی شود و بنابراین باید طول استوانه را به اندازۀ  24 cm - 8/0 cm = 16 cmکاهش دهیم.
31ـ در این مسئله حجم ثابت است و بنابراین از قانون گازها داریم
P1 P2
=
T1 T2

توجه کنید که فشاری که فشارسنج اندازه می گیرد فشار پیمانه ای (سنجه ای) است .ولی در این رابطه باید فشارهای
مطلق را قرار دهیم و نه فشار پیمانه ای را .بنابراین

و از اینجا  T2 = 319 K = 46 °Cمی شود.
32ـ از رابطۀ  PV = πRTاستفاده می کنیم
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(2 / 00 + 1 / 00)atm (2 / 30 + 1 / 00)atm
=
(17 + 273) K
T2

)(1 / 00mol)[8 / 314 J / mol.K](273 K
1 / 013 ×105 Pa

=

π RT
P

=V

= 0/0224 m3 = 22/4 L
توجه کنید که در این مسئله ،منظور از یک مول گاز ،دقیقاً یک مول است و نه  1molیا  1/0 molو  ...به همین دلیل
مقدار رقم های با معنی در یک مول ،محدودکنندۀ تعداد ارقام بامعنی پاسخ نهایی نیست.
33ـ از قانون گازهای کامل داریم
PV
2 2
T2

PV
1 1
T1

=

که در اینجا شاخص  1مربوط به ته دریاچه و شاخص  2مربوط به سطح آب دریاچه است .با فرض اینکه فشار هوا در
حباب همان فشار آب اطراف آن باشد ،داریم
P1= Patm + ρgh
که در آن  ρچگالی آب و  hعمق دریاچه است ،بدیهی است که  . P2= Patmاز اینجا داریم
P + ρ gh
T2
× atm
× V1
Patm
T1
)293 K 1 / 01 ×105 Pa + (1 / 0 ×103 kg / m3 )(9 / 80m / s2 )(40 / 0cm
(=
(× )0/20 cm3
)
5
277 K
1 / 0 ×10 Pa
= 1/03 cm3 ≈ 1/0 cm3

= V2

34ـ تعداد مولکول های گاز داخل سحابی در واحد حجم بسیار ناچیز است (به این منظور ،عدد داده شده را با تعداد
مولکول های هوا در واحد حجم در مثال 4ـ 21کتاب مقایسه کنید ).بنابراین گاز داخل سحابی ،تقریب بسیار خوبی برای
گاز کامل است و در قانون گازهای کامل داریم
(N /V )RT
(N / N A )RT
nRT
=
=
NA
V
V

=P

که در اینجا  NA ، T = 1000 Kعدد آووگادرو و  Rثابت جهانی گازها و  N/Aتعداد مولکول های گاز بر متر مکعب است.
مولکول
مولکول
N
= 1000/0
= 1000/0 −2 3
3
V
cm
)(10 m
مولکول
m3

= 1000/0 × 106

) / m3 )(8 / 314 J / mol.K)(10000Kمولکول (1000 / 0 ×10
) / molمولکول (6 / 02 ×1023
= 1/38 × 10-10 Pa
6

=⇒P

این نتیجه دوباره نشان می دهد که تقریب ما برای کامل در نظر گرفتن گاز داخل سحابی درست بوده است .در واقع،
فشار بهترین خالء آزمایشگاهی حدود  10-7 Paاست که حدودا ً  1000بار بزرگ تر از فشار گاز درون سحابی است.
* لطفاً پیشنهادها و نظرات خود را به  khoshbin @ talif.sch.irارسال فرمایید.
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